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Hogyan tanítsunk 
(szemelvények magyar elektronikus folyóiratokból) 

 
Mostani számunkban – az eddigiekhez hasonlóan – az elektronikus folyó-

iratokból egy olyan cikket ajánlunk a Tisztelt Olvasónak, mely a „Hogyan tanítsuk” 
kérdéshez ad támpontot.  
 
Antalné Szabó Ágnes: A magyar helyesírás vizuális rendszere  
Anyanyelv-pedagógia 2010. évi 4. szám  
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=286 
 

Antalné Szabó Ágnes tanulmánya azt mutatja be, hogyan lehet a magyar he-
lyesírás rendszerének megértését, szabályait vizuális eszközökkel segítő pedagógiai 
eljárással elsajátíttatni.  

A tanulmány bevezető része kitér arra, hogy az iskolai nevelésben sem te-
kinthetünk el annak a gondolkodásmódnak a megjelenésétől, amely az új kom-
munikációs formák, technikák és a vizualitás megnövekedett szerepéből ered. 
Mivel a szóbeli és képi gondolkodás egyszerre van jelen, az iskolai nevelésben is 
erősíteni kell a kétféle gondolkodásmód átjárhatóságát.  

Mindannyian tudjuk, hogy egészen más helyesírási normát alkalmaznak a 
diákok az elektronikus szövegszerkesztés esetén, s mást a papír alapú íráskor. A 
helyesírás-tanításkor a kódváltás képességének rendszerére, annak fejlesztésére 
külön figyelmet kell fordítani.  

A modern kor pedagógiája egyrészt a konstruktivista alapokra (tanulási és 
önértékelési folyamatok sokféle tevékenységgel és ingerrel való megerősítése, 
aktivizálása), másrészt az adaptivitást előtérbe helyező (a differenciálásra építő, az 
életkori, egyéni sajátosságokhoz igazodó adaptív módszerek alkalmazása) mód-
szerekre épít. A tanulás kognitív (a diákok tanulási stratégiái, a meglevő tudás 
sajátosságai) és affektív tényezői (motiváció és érdeklődés) kölcsönhatásban van-
nak, és együttesen befolyásolják a tanulás folyamatát.  

A tanulási folyamatban bizonyítottan fontos és eredményes hatása van 
azoknak a technikai eszközöknek, melyek az interaktivitást, vizualitást képviselik, 
így az új és sokféle lehetőséget kínáló interaktív táblának is. Ezek főleg a vizuális 
tanulási stílusú tanulókat támogatják, a globális tanulási stílus esetében a részele-
mek felismeréséhez, az analitikus tanulási stílusnál pedig a részelemek egésszé 
alakuló rendszerének kialakításában segítenek. A táblázatok célja a rendszer be-
mutatása és az információk csoportosítása.  

A fürtábrák – a táblázathoz hasonlóan – a tananyag szerkezetét teszik látha-
tóvá. Az órákon ennek különböző típusait használhatjuk, így a pókhálóábrát (asz-
szociatív tartalomra épül), hierarchikus ábrát (alá-mellérendeltséget mutat meg), 
folyamatábrát (láncszerűen ábrázolja az információt) és a rendszerszerű ábrát 
(rendszerezi az információt, de az elágazásokat is jelzi).  
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A helyesírás tanításának legfontosabb célja, hogy a diákok a magyar helyes-
írás rendszerszerűségét felismerjék. A táblázatok és fürtábrák éppen ezeknek az 
összefüggéseknek a megjelenítésére alkalmasak. A tanulmányhoz mellékelt 42 
ábra tökéletesen láthatóvá teszi a magyar helyesírás rendszerét. Bizonyításul íme 
két példa: 

19. ábra 
A szótagszámlálás szabálya az alárendelő összetett szavak írásában 

 
  30. ábra 

A címek írása és toldalékolása 
 

 
 



 3 

A különböző szabályok áttekintése történhet egyszerű táblázatokkal, hierar-
chikus fürtábrákkal, egyszerű folyamatábrával, rendszerszerű ábrákkal – ezeket a 
tanulmány írója példákkal támasztja alá.   

A helyesírási táblák és fürtábrák a tanulás folyamatában különböző funkciót 
tölthetnek be, ez mindig attól függ, hogy a tanulók milyen kognitív tevékenységet 
végeznek akkor, amikor a szabályokat tanulmányozzák.  

A kognitív elsajátítás történhet felfedeztető feladatra, szemléltetésre, taná-
ri/tanulói előadásra és kooperatív tanulásra épülő módszerrel (ezek lényegét rövi-
den ismerteti a szerző).  

A táblázatok feldolgozása különböző formában: csoportban, frontálisan, 
egyénileg, párban, iskolán kívüli önálló tanulásban is történhet, de mindegyik al-
kalmas a meglevő tudás ismétlésére, a gondolkodási folyamat megerősítésére és az 
összefoglalásra.  

A helyesírási táblák és fürtábrák használata vonzóvá teszi a helyesírás tanu-
lását a diákok részére (nem elhanyagolható szempont!), és ugyanakkor ösztönzi 
őket arra, hogy ők maguk is használják és alkalmazzák ezeket a formákat a tanulá-
si folyamatban.  


