
Tallózás magyar pedagógiai lapokban  
 
 

1)  
A kulcskompetenciák fejlesztése valamennyi pedagógus számára követelmény, ugyanakkor 
nagy kihívás is. Nemoda Judit az Anyanyelv-pedagógia 2008. évi 3–4. számában 
megjelent Kritikai gondolkodást fejlesztő magyarórák című tanulmánya azt mutatja be, hányféle 
technikával, eljárással lehet ezt a célt megvalósítani, hogyan lehet a kooperatív 
technikákkal, az interaktív és reflektív tanulási technikákkal eredményesebbé, kreatívabbá 
tenni nem csak a tanítás, de a tanulás folyamatát is. A szerző „A kritikai gondolkodás 
fejlesztése olvasással és írással” című tanártovábbképzésen szerzett tapasztalatait, azok 
gyakorlatban történő alkalmazását írja le tanulmányában.  
 
Az RWCT-program (Olvasás és írás a kritikai gondolkodásért) elméleti kerete a tanulási 
folyamatot három fázisban – ráhangolás,(R), a jelentésteremtés (J), és a reflektálás (R) – 
magába foglaló RJR-modell. Az RWCT-programon belül sok olyan eljárás megismerésére 
nyílik lehetőség, amely akár egy, akár több fázis céljainak megvalósítására alkalmas, az 
RJR-modell elemei hosszabb tanulási folyamatban, de egy tanítási órán belül – annak 
részeként is alkalmazhatók.  
 
Nemoda Judit egy 6. osztályban az igéről megtartott összefoglaló órán alkalmazott 
technikákat mutatja be, ahol az RJR-modell két szakaszának van fontos funkciója: az 
ismeretek felidézésének és a reflektálásnak. Ilyen technikák a Kötetlen írás, a Fürtábra, a 
Tollak középen, a Táblázat, Ötsoros, a Kilépőkártya. Az óravázlat részletes kidolgozása 
során láthatjuk, hányféle munkaforma alkalmazható: a csoportmunkától kezdve a 
csoportos egyéni munkán át az egyéni munkáig bezárólag.  
 
Az RWCT-programmal eredményesen fejleszthető a kritikai gondolkodás, a szövegértés, 
amit egy ötödik osztályban feldolgozott szöveg: Andersen: A teáskanna című meséjének új 
anyagként történő feldolgozása prezentál. Az órát indító jóslás alkalmas a kíváncsiság 
felkeltésére, a motiváltság megalapozására, amit aztán szakaszos szövegfeldolgozás, 
jellemtérkép, történetpiramis elkészítése követ. 
 
A dolgozat jól demonstrálja, hogyan lehet a kritikai gondolkodást fejleszteni az RJR-
modell alkalmazásával, hogyan lehet a magyarórán alkalmazni a személyes olvasat 
megteremtését segítő eljárásokat, a korszerű tanuláselmélethez kapcsolódó diákközpontú 
módszereket.  

 
(A teljes cikk a http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=129 címszó alatt 
olvasható)  

 
 
 



2)  
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Elektronikus Könyv és Nevelés című 
folyóiratának 2009. évi 2. számában olvasható Gordon Győri János Kötelező, közös, 
kölcsönös olvasmány. Hagyomány és megújulás az iskolai olvasmányok kánonjában című 
tanulmánya.  
 
Magyarország olvasáseredményességi mutatói a PISA-felmérések alapján kedvezőtlenek, 
aminek egyik lehetséges okát a szakemberek a nem megfelelő módon kiválasztott kötelező 
olvasmányokban látják. 
  
Ebben a témában Gordon Győri János véleménye szerint is nagy a megosztottság a tanári 
társadalomban, de a szülők és a diákok között is. Egyesek szerint túlságosan sok, mások 
szerint kevés a kötelező olvasmányok száma, vannak, akik a nemzeti identitástudat, a 
kultúra hanyatlásának okát a kötelező olvasmányok modernizációs törekvésében vélik 
felfedezni, mások szerint a modernizáció kerékkötője a kötelező olvasmányok jelenlegi 
rendszere, amely a konzervativizmus védelmezője is egyben. Számos vélekedő szerint a 
XXI. század gyermekétől távol állnak a nyelvileg és szemléletbelileg „avíttnak” tekinthető 
olvasmányok, mások úgy gondolják, káros, ha a népszerűség-hajhászás miatt olyan 
könyveket tesznek kötelezővé a tanárok, melyek távol állnak a nemzeti és egyetemes 
értékektől. 
 
A dolgozat a kötelező olvasmányok kérdésének irodalomtanítási és magyartanítási 
kérdésire összpontosít, kitér arra, hogy a kötelező olvasmányok kánonjának nyelvi-
esztétikai alapon történő kiválasztódására Magyarországon csak a 70-es években került 
sor, a XX. század túlnyomó részében az ideológiai szempontok határozták meg az 
irodalomtanítást. A tanulmányíró értelmezése szerint a kötelező olvasmányokat három 
csoportba lehet sorolni: az oktatási dokumentumok által kötelezően előírt olvasmányok 
csoportjára, a tanár által szerzők, illetve művel csoportjából kötelezően választható 
olvasmányokra és a tanár által szabadon kijelölt kötelező olvasmányokra.  
 
A szerző tanulmányában mindhárom variációt bemutatja, majd kitér a kötelező, közös és 
kölcsönös olvasmányok mögött álló társadalmi, irodalomtudományi és pedagógiai 
jellemzőkre, a problémákra, hátrányokra és előnyökre.  
 
A konklúzió pedig Győri szerint úgy fogalmazható meg: „nincs királyi út a kötelező 
olvasmányok terén sem – de helyzet van”. A szerző azt vallja, hogy a mindhárom 
megközelítés előnyeit és hátrányait számba vevő módszereket az irodalompedagógia 
helyzetekre jól adaptálható módon kell váltogatni a tanítási gyakorlat során.  

 
(A teljes cikk megnyitható: a http://www.tanszertar.hu/eken/2009_02/ggyj_0902.htm 
címszó alatt olvasható) 

 


