
Felemelhet vagy gúzsba köthet… 
 
A középiskola lehetőségei és felelőssége az olvasás és a szövegértés készségének 
fejlesztésében 

 
1. Bevezető gondolatok 

 
A világ látható, hallható, tapintható körülöttünk: kezdetben az érzékszervi, észlelési élmények 
alapjaiban határozzák meg a fejlődő ember motivációját, odafordulását közvetlen környezete felé. A 
megismerés folyamatában fogalmak, képzetek formálódnak, viszonyulások, attitűdök alakulnak ki. A 
megismerő funkciók közül később kiemelkednek azok a készségek, amelyek a világról alkotott 
leírható, elolvasható ismeretek feldolgozását segítik. 
 
Az információ- és a tudásszerzés biztos alapokon álló olvasási és szövegértési tevékenység nélkül 
elképzelhetetlen. E készségek működésének pontossága, automatizmusa és gyorsasága jelentős 
mértékben befolyásolja az emberi életút minőségét: elérhetővé teszi a betűk, szavak, mondatok 
világát vagy elzárhatja a reális esélyt a társadalmi beilleszkedésre. A vizuális információ befogadása 
(az olvasási képesség technikai oldala) és feldolgozása (a szöveg megértése, összekapcsolása a 
rendelkezésre álló ismeretekkel) – mint a tudatos emberi megismerés egyik alapköve – a tanulás 
hajtóerejévé válhat, ellenkező esetben azonban egész életre kiható kulturális szakadékot is képezhet 
az egyén számára. 
 
Az olvasás és a szövegértés készségének fejlesztését a középiskolák – eredeti funkcióikat alapul 
véve – sokáig nem tekintették feladatuknak, hiszen feltételezték, hogy a középfokra beiratkozó fiatalok 
ezeket a kompetenciákat már eszközként képesek alkalmazni napi tanulási folyamataikban. Ez a 
feltételezés azonban a gyakorlati tapasztalatok alapján egyre több tanulónál bizonyul helytelennek. 
„Napjainkban az olvasási nehézség viszonylag gyakori jelenség. Némely tanulónál az 
olvasástechnika, másoknál az olvasott szöveg megértése jelent nehezen leküzdhető akadályt. Egy idő 
után mindezek akár pszichés következményekkel is járhatnak. A kutatások többféle tényezőben is 
megjelölik azokat az okokat, amelyek az olvasási zavarokhoz vezetnek, ilyen a gyermek lassabb 
(nyelvi, kognitív stb.) fejlődése, a beszédfeldolgozási (beszédészlelési és beszédmegértési) 
elmaradás, illetve zavar, a nem kellő mértékű gyakorlás (az olvasói rutin hiánya), szociokulturális 
tényezők, illetve bizonyos szempontból a nem megfelelő olvasástanítási módszerek.” 
(A.Jászó 2006). 
 
Felgyorsult világunkban jelentős azoknak a fiataloknak a száma, akik a közoktatás világából 
lemorzsolódnak vagy kudarcokkal teli iskolaéveket hagynak maguk után. Ők a 
legveszélyeztetettebbek a pályaválasztás, a munkába állás és az értékes életminőség szempontjából. 
Ők azok, akik számára csupán a „késői tanulás” lehetősége maradt meg, pedig életkoruk alapján 
szinte felnőttkori teljesítményt várnak el tőlük. Az alábbi gyűjtemény segítséget kíván nyújtani azoknak 
a középiskoláknak, amelyek nem hagyják magukra diákjaikat a feldolgozásra szánt szövegekkel való 
napi küzdelemben és felvállalják a változó szükségletekre alapuló felelősséget. 
 

2. Ajánlások az olvasási és szövegértési készség középiskolai fejlesztéséhez 

 

2.1 MIÉRT OLVASSAK? … mert az elolvasott tartalomnak célja van az életedben! 

Minden tevékenység kezdetekor felmerül a miért kérdése, hiszen az ember akkor végez el szívesen 
egy feladatot, akkor foglalkozik örömmel egy új lehetőséggel, ha ismeri annak célját, funkcióját. Az 
információ hiányának gyakorlati érzékeltetése, az információ fontosságának bebizonyítása alapvető 
fontosságú a fiatalok motiválásában, melyet az egyéni érdeklődésre alapozott konkrét célképzés, az 
adott diákkal egyeztetett motivációs bázis kialakítása teremt meg a mindennapokban. Az érdeklődési 
kör és a kiválasztott szövegek, információk közötti átfedés megkönnyítheti a kezdeti, legnehezebb 
lépést. 
 

 

 



2.2 MIT OLVASSAK? …azt, ami érthető és azonnal felhasználható számodra! 

A tanulók egy részénél az olvasás technikai kivitelezése még nem teljesen automatizálódott, ezért 
leköti figyelmüket. Ez a stressz fokozódik, ha – helytelenül - hangos olvasásra kényszerítik őket. Az 
elolvasott szavak értelmezése – a figyelmi állapot lekötöttsége mellett – csak abban az esetben 
lehetséges, ha nem igényel újabb tanulási folyamatot, vagyis a kiolvasott szó már mentálisan is 
rendelkezésre áll. Másként a kimondott szó nem jelentéssel bíró „képzet” lesz, csak egy értelmetlen 
hangsor.  
 
Az értő olvasás szintje tehát jelentős mértékben függ a már rendelkezésre álló nyelvi készlet 
tartalmától és differenciáltságától. A közismereti és a szakszókincs verbális fejlesztése, az adott 
tantárgyra/szakmaterületre jellemző kifejezések összegyűjtése, gyakorlása hosszú távon segítséget 
nyújt a gyengén olvasó diák számára – a technikai automatizmusok kialakításával és az értelmezések 
szóbeli előkészítésével. 

 
2.3 HOGYAN OLVASSAK? … olyan kiegészítő segítséggel, amire szükséged van! 

„A fiataloknak – életkoruk alapján – már rálátásuk lehet saját tanulási, szövegértési problémáikra, 
ezért célszerű aktívan bevonni őket a korrekciós folyamatba a következő kérdés segítségével: „Milyen 
olvasási, írási vagy szövegértési problémák akadályoznak leginkább a tanulásban?” A választási 
lehetőségek segíthetnek, de a sor természetesen folytatható (nehezen tartom a sort olvasás közben; 
hosszú szöveget képtelen vagyok elolvasni; sokszor nem értem, amit olvasok; nem tudom, mit kell 
megtanulni a szövegből).” (Steklács, 2010, Józsa 2006)  
 
A metanyelvi tudatosság erősítésével növelni tudjuk a diákok egyéni felelősségét és önállóságát 
annak érdekében, hogy – tanáraival közösen gondolkodva - rálásson problémáira és tudatosan legyen 
képes segítséget kérni vagy találni. Az alábbi lista néhány konkrét példát tartalmaz a segítségnyújtás 
lehetőségeire. 

 
2.3.1 Tájékozódást segítő stabil pontok kialakítása 
- rend, átláthatóság kialakítása a környezetben 
- jelek, jelképek és színek használata különböző iratok, eszközök egymáshoz tartozásának 
kifejezésére  
 
2.3.2 Vizuális segítségnyújtás 

Az egyenletes szemmozgási beidegződés kialakításához szemvezetési technikák alkalmazására lehet 
szükség:  

- fehér lappal letakarjuk azt a szövegrészt, amelyet most még nem kell elolvasni 
- vonalzóval vagy fehér csíkkal alátámasztjuk az aktuális sort. 

 
2.3.3 Lényeges elemek megerősítése 

- szövegkiemelési technikák alkalmazása (színezés, aláhúzás, szöveg tagolása) 
- kulcsszavak, tételmondatok gyűjtése adott szövegrészből 
- vázlatírás, egyéni jegyzetelési technika kialakítása 
- egy-egy szövegrészben az új ismeret megjelölése 
 
2.3.4 Vizuális megjelenítés a felidézés segítéséhez 

- gondolattérkép (mind map) alkalmazása 
- sorrendiség, ok-okozat, gondolkodási és felidézési irány szemléltetése nyilakkal 
- táblázatba foglalás, lényeges elemek kiemelése és rendszerezése 
 
2.3.5 Rövid, átlátható szövegek feldolgozása 
- különböző ismeretcsoportok lejegyzése külön-külön cédulákra 
- hosszú szöveg részekre bontása, a tananyag egységekre bontása külön lapokon 
- először egységben látás, majd részekre bontás 
 
2.3.6 Kompenzáló IKT technikák használata 

- szövegszerkesztő használata a szövegrészek elkülönítéséhez 
- a lényeg kiemelése a számítógép formai eszköztárának felhasználásával (betűformák, vastagítás, 
színek, betűnagyság) 
- prezentációs technikák, táblázatok alkalmazása az összefüggések ábrázolásához 



2.4 Az olvasási tevékenység fő típusaihoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségek 
 
A fiatal számára rendkívüli előnyt jelent, ha az olvasási tevékenység kezdetén ráismer arra a 
szövegtípusra, amelynek feldolgozása előtt áll. Ehhez megfelelő szintű, rendszeres gyakorlás, 
cselekvési tapasztalat és a szövegtípus feldolgozásához illeszkedő olvasási stratégia szükséges. A 
metanyelvi tudatosság az olvasási stratégia kiválasztására is kiterjed, ha a tanuló rendszeresen, 
tudatosan foglalkozik különböző típusú szövegek algoritmikus feldolgozásával. 
 
A következő példák a különböző olvasási tevékenységek tudatos megválasztását feltételezik: 
 

 
Funkcionális olvasás 

Mindennapi eligazodáshoz szükséges információk kiszűrése 
 pl. plakát, menetrend, hirdetés tanulmányozása 

 

 
Szórakozási célú 

olvasás 

Élményszerzés, szituáció átélése, melynek során az olvasás lehet pontatlan 
is 

pl. egy vers vagy egy rövid novella élményének átélése 
 

 
Korrektúraolvasás 

 

Lassú, módszeres szemmozgás, önellenőrzési céllal 
 pl. saját írás átolvasása 

 

 
Áttekintő olvasás 

 

Globális kép alkotása 
pl. tájékozódás egy könyv tartalomjegyzékéből 

 

 
Ismeretszerző olvasás 

Módszeres (szövegrészekre bontott, a lényeges elemeket, összefüggéseket 
kiemelő és ábrázoló) tanulás és ismétlődő bevésés pl. egy gép használati 

utasításának megjegyzése 
 

(Steklács – Tóth 2010)   
 
A különböző olvasási tevékenységek egymást erősítve fejlesztik az automatizált technika és a 
szövegértés készségét, tartalmilag pedig egyértelműen elrugaszkodnak az iskola és a tanulás 
világától. Egyre jobban szolgálják a hétköznapi eligazodást, az alkalmazkodóképesség fejlesztését és 

az egyéni döntések meghozatalát. 

 

 
2.5 Az egyénre szabott értékelésben, számonkérésben rejlő lehetőségek 
 
Az iskolai gyakorlat során a differenciált számonkérés is segítséget nyújthat a diákoknak saját 
sikerességük megélésében, illetve erősíthetik azokat a készségszinteket, amelyek szükségesek az 
adott tanuló további perspektíváihoz. 
 
Mivel a fejlesztés eredményessége összefügg a diákok kognitív és nyelvi képességeivel, a 
szövegértés elvárt mélysége, összetettsége sem lehet egyforma. A pedagógus többféle módot, eltérő 
elvonatkoztatási szintet választhat egy-egy számonkérés alkalmával: 
 

- Elvárhatja néhány ismeretelem felismerés szintű kiválasztását (teszt – jellegű feladatsorral). 
- Visszakérdezheti ugyanazt az ismeretet, amit a szöveg szó szerint tartalmazott (megadott 

válaszok nélkül, önálló leírással). 
- Kérheti egyszerűbb összefüggés megállapítását a leírtak alapján. 
- Elvárhatja a megtanultak gyakorlati alkalmazását egy feladatban. 
- Kérheti az olvasott szövegből levont következtetés megfogalmazását. 
- Elvárhatja az elsajátított szöveg kritikáját, értékelését, önálló vélemény alkotását. 

(Steklács – Tóth 2010, Józsa 2006)    
 

Láthatjuk, hogy a számonkérés milyen sokrétű motivációs és módszertani eszköz a pedagógus 
kezében. Pillanatnyilag biztosítja a sikerélményt a tanuló számára, ugyanakkor az egyéni életpálya 
reális mérföldköveinek megfelelő feladathelyzeteket is teremt. 

 
 



 
2.6 Értékteremtés, alkotás, önkifejezés – mint kiaknázatlan hajtóerő 

 
Valamennyi embernek van olyan képességterülete, amelyben sikeressé válhat, hiszen az erősségekre 
való támaszkodás ellensúlyozhatja a gyengébb képességeket. A társadalmi beilleszkedés 
szempontjából az egyéni kompetenciák megfelelő aktivizálása, a rugalmas alkalmazkodás és a saját 
képességek pontos ismerete döntő lehet. A munkaerőpiacon a meglévő munkaképesség 
feltérképezésének jó gyakorlata példát adhat az egyénben rejlő lehetőségek kiaknázására. Hiszen 
egy adott szakterületen történő beválással, fejlődéssel, ötletekkel, alkotással bárki versenyhelyzetbe 
kerülhet. A versenyképesség értéke mindig egy-egy szakterületen belül mérhető.  
 
Az egyéni portfólió olyan gyűjtemény, melybe az adott fiatal legjobban sikerült munkái, alkotásai 
kerülnek.  A portfóliók elkészítése és értékelése erősíti a fiatalok identitását, énképét, önbizalmát. 
Témánk szempontjából fontos lépés az anyanyelvi készségekhez kötődő tematikus portfólió 
elkészítése, melynek keretében az olvasás, írás, szövegértés, szövegalkotás területét bemutató 
legsikeresebb tevékenységek, alkotások kerülnek egy gyűjteménybe (tematikus plakát, montázs, saját 
prezentáció, önéletrajzi forgatókönyv, művészi alkotás, önálló gépírás). Érdemes kiegészíteni olyan 
munkákkal, mely a munkaerő-piaci érvényesülés előkészítésének is tekinthető: pl. motivációs levél, 
önéletrajz, állásinterjú-vázlat elkészítése. 
 
A portfólió szemlélete és gyakorlata hatással lehet a szabadidős tevékenységek megváltozására is: 
pozitívumok, tehetséges oldalak erősödhetnek meg, rejtett képességek, irányultságok kerülhetnek 
felszínre.  Az erősségekre irányuló személyes fókusz így képes áthatni a napi tevékenységeket, 
motivációt adva újabb és újabb ismeretek megszerzéséhez.  
A különböző elektronikus információforrások használata így egyre célzottabbá, az egyéni célokat 
tekintve is hatékonyabbá válhat (honlapok látogatása egyéni ösztöndíj-lehetőségek érdekében, 
munkaügyi információk, további felnőttképzési lehetőségek keresése az interneten). 

 
 
3. Összefoglaló reflexiók 
 
A fejlesztés eredményének értékelésekor pozitív változásnak kell ítélnünk, ha a tanuló hozzáállása, 
motiváltsága, feladattudata, kitartása erősödik a szövegekkel való tevékenységek során, mert ezzel 
interakciói, kommunikációja, önértékelése fejlődik, személyisége kiegyensúlyozottabbá válik.  
A tartalmi kérdéseket vizsgálva pedig fontos szem előtt tartani, hogy ebben az életkorban már főként 
azon az ösvényen érdemes haladni, amelyek az adott fiatal életében egyértelműen a munkaképesség 
megerősödéséhez, a hétköznapi ügyintézéshez, eligazodáshoz, összességében az életvezetés 
eredményességéhez vezetnek.  
 

          Demeter Gáborné 
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