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KEDVES KOLLÉGANŐ/KOLLÉGA!
Remélem, nem veszed tolakodásnak, ha a tegező formát használom. Pedagógusok között ez már csak
így szokás. Sőt talán személyesen is ismerjük egymást, mert az elmúlt évek során találkoztunk valamelyik
pedagógiai rendezvényen, tanfolyamon, bemutatóórán.
Ezt a tanári kézikönyvet a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. a 7. évfolyam számára című tankönyvemhez
írtam.
A 2012/13-as tanév nagy változásokat hozott az oktatásügyben. A Magyar Közlöny 66. számában, amely
2012. június 4-én jelent meg, olvasható a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról,
bevezetéséről és alkalmazásáról. Ezt követően 2012. december 21-én napvilágot látott az új kerettanterv, és
az iskoláknak a kerettantervek alapján kellett elkészíteniük a helyi tantervüket.
Ezek a változások természetesen érintették a tankönyvek, munkafüzetek és feladatgyűjtemények
tartalmát is. Tehát ránk, tankönyvírókra is nagy feladat hárult. A Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek
tartalmi módosításai alapján elkészítettem a helyi tantervi ajánlásaimat. A két évfolyamos ciklusra készült
magyar nyelv tantárgy fejlesztési céljait, ismeretanyagát, követelményeit, kulcsfogalmait és a fejlesztés
várt eredményeit évfolyamokra bontottam. Ez a bontás természetesen csak ajánlás az iskolák számára.
Alapkoncepcióm az, hogy a helyi tantervekben rögzítendő 10%-ot az ismeretek rögzítésére, gyakorlásra és
képességfejlesztésre érdemes használni. A helyi tantervi ajánlás elkészülte után dolgoztam át a Szövegértést
fejlesztő gyakorlatok 7. című taneszközömet, amelyet az Oktatási Hivatal kiváló minősítéssel nyilvánított
tankönyvvé.
Ezzel a tanári kézikönyvvel szeretném segíteni az órára való felkészülésedet. Fontosnak tartom meg
említeni, hogy a nagy sikerű Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. című interaktív tananyag-feldolgozásomat
ezekhez a taneszközökhöz is lehet használni.
Valamennyien tapasztaljuk, a tanítási folyamat egy-egy óráját egyre körültekintőbben kell megszerveznünk,
hogy tanítványaink valóban aktív szereplői legyenek. Biztosan te is tapasztalod, a mai gyerekek mások,
mint az egy-két évtizeddel ezelőtti diákok, másféle hatások érik őket. Pszichológiai felmérések igazolják,
hogy napjainkban a gyerekeket hat másodpercenként érik új hatások. Ezzel a felfokozott életritmussal az
iskolában folyó tanulás nehezen veheti fel a versenyt, de törekednünk kell arra, hogy minél hatékonyabb,
változatosabb módszereket és munkaformákat alkalmazzunk a tanítási óráinkon.
Őszintén kell beszélnünk arról a problémáról is, hogy egyre több diák fordul el a tudás megszerzésétől.
Ezt pedagógusként semmiképpen sem nézhetjük tétlenül. Bár a negatív példák – a „celebek” ideig-óráig
tartó „tündöklése”, a követendő családi modellek, szülői minták hiánya – erős ellenfeleink, de vissza kell
szereznünk a tudás értékét, az anyagi és erkölcsi megbecsülést viszont a társadalomnak kell biztosítania.
A taneszközök külcsíne is nagy sikert aratott a szakmai bírálók körében. Remélem, a tanítványaidnak és
neked is tetszeni fognak a színes, modern illusztrációk, amelyek Bors József keze munkáját dicsérik. Ezzel
szeretnénk elérni azt, hogy a tanulók és a Kollégák is szívesen vegyék a kezükbe.
A tankönyvi feladatok megoldása is megtalálható, és külön fejezetben a szövegek feldolgozásához is kí
nálok módszertani ajánlásokat.
A pedagógiai, magyartanári munkához jó egészséget, sok sikert kívánok!
Debrecen, 2015
Kollegiális tisztelettel és szeretettel üdvözöllek:

Széplaki Erzsébet
Csöpi
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A KOMPETENCIAALAPÚ OKTATÁS
A kompetencia
Az élet fennmaradása szempontjából a legfontosabb emberi tulajdonságunk a kompetencia, ami része a
személyiségünknek. A kompetencia valamely tevékenységforma végrehajtásának pszichés feltétele. A kompetenciaalapú oktatás megvalósítása ma olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, a tanításról és
tanulásról vallott nézeteinket.
A szakirodalomban a kompetencia többféle meghatározásával találkozunk, de valamennyi közös vonása
a cselekvőképesség hangsúlyozása, vagyis a kompetencia az a képességünk, hogy a megszerzett tudásunkat
– ismereteinket, készségeinket és attitűdbeli jellemzőinket – sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk.
A nevelés, oktatás és képzés során először a szakképzéssel foglalkozók kezdték használni a kompetencia
kifejezést. Ennek az az egyszerű oka, hogy a szakmai életben nem sokat ér az a tudás, amely nem képes
minőségi és sikeres munkavégzésben megnyilvánulni. Nem elég elsajátítani a szakmai ismereteket, megtanulni a „tananyagot”, felmondani a leckét, hanem alkalmazni is tudni kell. A kompetens ember nem ezt
vagy azt képes megtenni, azaz nemcsak a cselekvések egy betanult algoritmusát képes elvégezni, hanem
alkotó módon a cselekvések végtelen sorának megvalósításához szükséges képességekkel rendelkezik, sőt
felelősséget érez a saját cselekedeteiért. Ugyanakkor igyekszik helyzetbe hozni magát. A passzív embernek
kevés esélye van az önmegvalósításra, az életben való érvényesülésre, tehát a kompetens ember egyben cselekvő embert is jelent. A kompetenciaalapú oktatás egyik fontos célja, hogy tanítványaink segítségünkkel,
de önálló akaratukból váljanak cselekvő emberekké.
A kompetenciáknak két alapvető csoportját különböztetjük meg: az ösztönző (reguláló) kompetenciákat, amelyek elsősorban motivációs természetűek, és fejlesztésük a nevelésen keresztül valósul meg, valamint a szervező, végrehajtó (kognitív) kompetenciákat, amelyek ismereteket, jártasságokat, készségeket,
képességeket foglalnak magukban. Ez utóbbiak fejlesztése az oktatás és képzés keretein belül valósul meg.
Nagyon fontos, hogy a tanulókat motiválttá tegyük egy cselekvés végrehajtásában. A legkönnyebben ezt
úgy érhetjük el, ha a gyerek meglévő szükségleteit – játék, mozgás, változatosság, eredményesség – bekapcsoljuk a tevékenységbe. Külön ki kell hangsúlyozni az eredményességhez kapcsolódó sikervisszajelzés,
egyáltalán a visszajelzés fontosságát. Minden ember – gyermek és felnőtt egyaránt – igényli, hogy környezete értékelje a munkáját. Így lehet fokozni valamennyiünk szellemi aktivitását is.
Talán még ennél is fontosabb, hogy a tanulók fejében megszüntessük a tantárgyi fiókokat. Helyettük egy
olyan, egyre gyarapodó zsákkal kell rendelkezniük, amelyből életük bármelyik pillanatában előkaphatják
a szükséges ismeretet, és aktivizálhatják a megfelelő kompetenciájukat. Ehelyett gyakran tapasztalom, hogy
matematikai műveletet csak matematikaórán tudnak hibátlanul elvégezni még a jó képességű gyerekek
is. Kedvenc példámmal élve: irodalomórán lehetőleg ne nagyon firtassuk, hány évesen halt meg a költő
a születési és elhalálozási évének ismeretében, mert könnyen kudarcot vallanak a tanulók a tízes-, esetleg
a százasátlépéskor. A legtöbben döbbenten néznek ránk, hogyan kérdezhet ilyet egy magyartanár.
Természetesen magyartanárként nekünk is feladatunk akár a természettudományos, matematikai, digitális, a szociális, illetve valamennyi kompetencia fejlesztése.
Kedves kollégám, szeretném felhívni a figyelmedet Vass Vilmos A kompetenciaalapú fejlesztés elmélete
és gyakorlata című nagy sikerű könyvére (Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2008). A jeles szerző a kötet első
részében azokat a tanulmányait adja közre, amelyekben a kompetenciaalapú oktatás elméletével foglalkozik.
„Kiemelendő a kompetencia fogalom fejlődésének és gazdagodásának vizsgálata, a fejlesztés tantervi hátterének
bemutatása és az oktatás tartalmának elemzése. Az írások második csoportja néhány kompetenciaterület
(anyanyelvi kommunikáció, matematikai és természettudományos kompetencia) fejlesztésének pedagógiai
gyakorlatát mutatja be. Olyan módszereket, tevékenységeket, amelyek működnek, jól használhatók
a tanórákon és azokon kívül is. A kötetet nagy haszonnal forgathatják gyakorló pedagógusok, tankönyv
szerzők, tanterv- és programfejlesztők, illetve oktatáskutatók egyaránt.” (Részlet a szerző előszavából)
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A kulcskompetencia

A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök (szellemi beállítottság, magatartásformák)
többfunkciós egysége, amely ahhoz szükséges, hogy az ember kiteljesíthesse személyiségét, képes legyen
beilleszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen. A kulcskompetenciákat minden tanulónak
a kötelező oktatás és képzés ideje alatt kell elsajátítania. Ezeknek a kulcskompetenciáknak a megléte
elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulásnak.
A tudásalapú társadalomban a következő kulcskompetenciák nélkülözhetetlenek:
1. Anyanyelvi kommunikáció
2. Idegen nyelvi kommunikáció
3. Matematikai kompetencia
4. Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén
5. Digitális kompetencia
6. A hatékony, önálló tanulás
7. Szociális és állampolgári kompetencia
8. Kezdeményező és vállalkozói kompetencia
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az anyanyelvi kommunikáció kiemelése bár tőlem származik, de az alapvető képességek csoportjában
gyakran kiemelt helyen említik a szakemberek a kommunikációs képességeket. A kitüntetett figyelem oka
az, hogy minden kompetencia elsajátításának, fejlesztésének alapját az anyanyelvi kommunikáció teremti
meg.
Vass Vilmos előbb említett tanulmánykötetében külön fejezetet szentel a kommunikáció, az együttműködési és a problémamegoldó kompetencia fogalmának és értelmezésének. Ezek az általános kompetenciák
nem tantárgyi területekhez köthetők, hanem áthatják az egész tanulási folyamatot. Vass Vilmos az említett
kompetenciaterületeket egy táblázatba rendezte.
Kommunikáció
Szóbeliség
Írásbeliség
Képi információk feldolgozása
Információkezelés
IKT (infokommunikációs technika)
Forráskezelés
A kommunikáció értékelése

Együttműködés
Nyitottság
Empátia
Szociális interakció
Társas érzékenység
Felelősségérzet
Szervezőképesség
Döntéshozatal
Érvelés
Vita

Problémamegoldás
Hibakeresés
Döntéshozatal
Rendszerelemzés és -tervezés

Az anyanyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények
kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás),
valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban
és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben.
Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív (megismerő) képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi kommunikáció feltétele
a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtani szabályok és az egyes nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag
felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét
különféle helyzetekben.
Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját figyelemmel kíséri, és a helyzeteknek megfelelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, összegyűjteni és feldolgoz5
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ni információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek
megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni.
A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az esztétikai
minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a nyelv másokra gyakorolt
hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét.
A következő táblázatban részletesebben olvasható, milyen ismeretek, készségek és attitűdök alkotják az
anyanyelvi kommunikáció kulcskompetenciát.
Ismeretek
Az alapszókincs, a funkcionális
nyelvtan és a stílusok, a nyelvi
funkciók biztos ismerete.
A különféle szóbeli
kommunikációk (beszélgetés, vita,
interjú stb.) jellemzői.
A kommunikációban használt
nem verbális eszközök (testbeszéd,
mimika, beszédhang minőségével
kapcsolatos jellemzők stb.).
Az irodalmi szövegfajták, pl.:
mese, mítosz, legenda, lírai
költemény, novella, regény, dráma
stb., valamint nem szépirodalmi
szövegfajták és fő jellemzőik.
Az írott nyelv fő jellemzőinek
ismerete: hivatalos, hétköznapi,
tudományos, publicisztikai stb.
A nyelv és a kommunikációs
formák időhöz, térhez,
társadalmi és kommunikációs
környezethez való kötöttségének és
változatosságának felismerése.
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Készségek
Különböző üzenetek közlése
szóban és írásban, illetve azok
megértése vagy megértetése
változatos helyzetekben.
A különböző kommunikációs
helyzetekben elhangzó szóbeli
üzenetek meghallgatása és
megértése. Világos és tömör
beszéd. Az üzenetátadás
sikerességét meghatározó
készségek.
Beszélgetések kezdeményezése,
folytatása és befejezése.
Különféle szövegek olvasása és
megértése, a különböző céloknak
(információszerzés, tanulás,
szórakozás) és szövegtípusoknak
megfelelő olvasási stratégiák
alkalmazása.
Különféle típusú és különféle
célokat szolgáló írott szövegek
alkotása.
A szövegalkotás folyamatának
nyomon követése (a
témaválasztástól a címadáson át az
átolvasásig), írásbeli információk,
adatok és fogalmak keresése,
gyűjtése, szűrése és feldolgozása a
tanulás során.
Saját érvek megfogalmazása
szóban és írásban.
Mások írásban és szóban
megfogalmazott nézőpontjainak
teljes mértékű figyelembevétele.
Komplex szövegek, pl.:
kiselőadások, interjúk, viták
stb. alkotásához, előadásához
vagy megértéséhez szükséges
segédeszközök (vázlatok,
jegyzetek, térképek stb.)
alkalmazása.

Attitűdök
Az anyanyelvhez való pozitív
attitűd kialakítása, felismerése
annak, hogy az anyanyelv a
személyes, kulturális gazdagodás
egyik forrása.
Mások véleményének és érveinek
nyitott megközelítése, konstruktív,
kritikai párbeszédre való
hajlandóság.

Nyilvánosság előtti magabiztos
megszólalás.
A helyes szó-, illetve
nyelvhasználattal törekvés az
esztétikus kifejezésmódra.
Az irodalom szeretete.
A különböző kultúrák közötti
kommunikáció pozitív
attitűdjének kialakítása.
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Az anyanyelvi kommunikáció kulcsszerepéből adódik az, hogy fejlesztése valamennyi pedagógus
feladata és felelőssége. Egyetlen műveltségi területet, tantárgyat tanító pedagógus sem vonhatja ki magát
az anyanyelvi képességek, kiemelten az olvasási és szövegértő, valamint a szövegalkotó képesség fejlesztése
alól, hiszen ezáltal veszélyezteti a saját szaktantárgyának hatékony tanítását és tanulását is. Ugyanakkor
a helyesírási képesség fejlesztése is valamennyi pedagógus feladata, a mintaadás nemkülönben.

Az anyanyelvi kommunikáció és a többi kulcskompetencia

Az anyanyelvi kommunikáció meghatározó szerepéről már az előbbiekben írtam. Ebből adódik, hogy ez
kapcsolatban áll valamennyi kulcskompetenciával. Ezek közül a következőkben kiemelem a legfontosab
bakat.
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető. Feltételezi az
adott idegen nyelv szókincsének, funkcionális nyelvtanának, a szóbeli interakciók főbb típusainak és a
nyelvi stílusoknak az ismeretét. Az anyanyelv szókincsének megfelelő mélységű birtoklása, nyelvtani
szerkezetének és rendszerének ismerete nagymértékben megkönnyíti az idegen nyelvi kommunikáció
képességének fejlesztését. Sokféle összevetésre is alkalmat ad a két kompetencia egyidejű fejlesztése, például a kulturális sokféleség megismerése és tiszteletben tartása, a másság elfogadása stb.
Az alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén kulcskompetencia a
következő ismereteket foglalja magában: a természeti világ alapelveit, az alapvető tudományos fogalmakat
és módszereket, a technológiai folyamatokat és mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatását. A tanulókkal olyan természettudományos és műszaki műveltséget kell
elsajátíttatni, hogy a munkájukban és a hétköznapi életükben megjelenő problémákat képesek legyenek
megoldani. Az ismeretek megszerzéséhez, a képességeik fejlesztéséhez nélkülözhetetlen az anyanyelvi, sőt
sok esetben az idegen nyelvi kommunikáció.
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus
használatát. A főbb számítógépes ismeretek – szövegszerkesztés, információkeresés és -kezelés, az internet
által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök)
– birtoklása elengedhetetlen feltétel a munka világában való eligazodáshoz, az élethosszig tartó tanulás
folyamatához. A digitális kompetencia a tanulás terén is új utakat nyit. Ugyanakkor a munka, a tanulás
folyamatában meghatározó szerepe van az anyanyelvi kommunikációnak: a szóbeli és írásbeli szövegek
értelmezésének és alkotásának.
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást.
Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás olyan képességek meglétét igényli, mint az írás, az olvasás,
a szövegértés, az információs technológiák eszközeinek használata. A csoportos tanulás feltételezi a szóbeli
kommunikáció képességét is a csoport tagjai között.
A személyes, értékközpontú, személyek és kultúrák közötti szociális és állampolgári kompetenciák a
harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység
lefedi a magatartás minden olyan formáját, amelynek révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt
a társadalomban. E kulcskompetencia alapja a különböző területeken folyó hatékony kommunikáció, a
különböző nézőpontok megértésének és figyelembevételének képessége, az empátia. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy aktívan vegyen részt a közügyekben.
A kezdeményező és vállalkozói kompetencia magában foglalja azokat az ismereteket, amelyek lehetővé
teszik a tanulónak a személyes, a majdani szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, a gazdaság működésének átfogóbb megértését, a pénz világában való tájékozódást. Olyan képességekkel kell rendelkeznie, mint a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés
és delegálás, kommunikálás, tapasztalatok kikérdezése, értékelése, kockázatfelmérés és -vállalás, egyéni és
csoportmunkában történő aktív munkavégzés.
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az
egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek és közösségeinek a világban elfoglalt helyük tu7
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datosítását, a főbb művészeti alkotások érző és beleérző ismeretét. Ide tartozik Európa kulturális és nyelvi
sokféleségének a megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése. Olyan képességeket kell fejlesztenünk a tanulókban, mint a
művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével,
a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása.

A tanuláselméleti háttér megváltozása
A kompetenciaalapú oktatás szorosan összefügg a tanulási folyamatról alkotott nézőpont megváltozásával.
A teljesség igénye nélkül, röviden tekintsük át az ókortól napjainkig, hogyan változott meg a tanítás, illetve
a tanulás mibenléte.
Az ókori és a középkori pedagógusok a saját ismereteik átadását tartották fontosnak. Ezt a nézetet és
gyakorlatot a 17. században Comenius szemléltetéspedagógiája váltotta fel. A neves cseh pedagógus azt
vallotta, hogy a gyerekeknek ne csupán verbális módon tanítsák az arra avatottak a különféle tantárgyakat,
hanem mindenféle szemléltetőeszköz bevonásával. Fontos, hogy minél több érzékszervet vonjanak be a
tananyag elsajátításakor. A megismerési folyamatot az első modern pedagógus a tapasztalaton alapuló in
duktív útnak tartotta.
Évszázadok teltek el Comenius óta, de alapvetően nem nagyon változott meg a pedagógus szerepe a ta
nulás folyamatában, hiszen az ismeretnyújtás áll a középpontban. A legújabb felmérések szerint a tanítási
órákon továbbra is a pedagógusé a főszerep. Azt viszont könnyű belátni: a „katedrán” állva hiába nyújtja
valaki a tudást, ha tanítványai nem akarják megszerezni azt. Az elmúlt évtizedekben a pedagógustársadalom
próbálkozott a cselekvés pedagógiájával is, amely a tanulót már nem passzív szereplőként kezeli, hanem
minél inkább igyekszik bevonni a megismerési folyamatba, de mint az előbb láttuk, a tudást nem elég
nyújtani a gyerekeknek, hanem azt maguknak kell megszerezniük.
Éppen ezen a tézisen alapul a konstruktivista tudás- és tanulásfelfogás, melynek alaptétele, hogy minden
emberi tudás konstruált, azaz az egyén által felépített és megalkotott. A tanulás aktív folyamat: a rend- és
értelemkeresés folyamata az élet minden területén.
Ennek belátása roppant egyszerű, ha összehasonlítjuk a mindennapi életben zajló tanulást a hagyományos
iskolai tanulással. A mindennapi életben zajló tanulás során a gyerekek problémákkal, helyzetekkel
találkoznak, amelyek megoldása során a már meglévő ismereteikre támaszkodva új ismereteket konstruálnak,
mindezt egy szociális folyamatba ágyazva, azaz alkalmuk van a társakkal való hangos együttgondolkodásra.
Ezzel szemben az iskolai tanulás folyamatában viszonylag leegyszerűsített feladatokat kell megoldaniuk,
többnyire magányosan. Hányszor hallottam diákként, s hányszor mondtam tanítóként, tanárként: Önállóan
dolgozz! Csendben, hogy ne zavard a társaidat! A szófogadó gyerek ráhajol a taneszközére, és csendben
marad. Elfojtja a feladatvégzés közben felmerülő kérdéseit, többnyire egyedül marad a problémáival, nem
beszélheti meg azokat tanárával, társaival. Magányossá válik. Pedig az együtt gondolkodás, a megbeszélés
szükséglete valamennyiünkben ott munkál. Milyen sokszor tapasztalom egy-egy előadásom közben, hogy
az adott témával kapcsolatban összesúgnak a kollégák, azonnal szeretnék elmondani az elhangzottakkal
kapcsolatos véleményüket! Ezt egyetlen előadó sem veheti „fegyelmezetlenségnek”. Hát ne vegyük ezt annak
a diákjainknál sem! Ezért tartom fontosnak, hogy minél több alkalommal dolgozhassanak tanítványaim
páros vagy csoportmunkában.
A konstruktivista pedagógia hívei tehát azt a nézetet képviselik, miszerint a tanulók akkor képesek valamit
elsajátítani, ha a már meglévő tudásukhoz és tapasztalataikhoz tudják kapcsolni az új információkat. Ehhez
viszont az is szükséges, hogy a tanárok a tanulók szempontjából is fontos problémákat vessenek fel, bátorítsák
a tanulói aktivitást, becsüljék meg a tanulók nézeteit, gondolatait; tartsák a tanulás-tanítás folyamat fontos
részének a diákok folyamatos értékelését; törekedjenek a tanári és tanulói szerepek megváltoztatására.
A következő táblázat azt illusztrálja, mi a különbség a hagyományos és az új tanári, tanulói szerepek
között.
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Hagyományos modell
Tanári szerep

Tanulói szerep

A tudás átadása

A tudás befogadása

A munka megszervezése

A tananyag megtanulása

A diák motiválása
Ellenőrzés
Teljesítménymérés, értékelés
AKTÍV

PASSZÍV

Felelősség

Nincs felelősség
Az új, szociális-konstruktivista modell

A tanuló konstrukciós folyamatainak előidézése,
állandó figyelése

A tanulási folyamat aktív szereplője

A tanulási folyamat megszervezése

A kognitív (megismerő) készségek felértékelődése

A diák motiválása

Tudása általa konstruált

Visszajelzések adása
Folyamatos értékelés

Értékeli a saját és társa teljesítményét
AKTÍV

AKTÍV

Felelősség

Felelősség

A TANULÁSI FOLYAMAT SZERVEZŐJE

A TUDÁS MEGSZERZŐJE, ALKOTÓJA

A pedagógus kompetenciák
Szó szerint idézem Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában című kiváló
írásának 1. számú mellékletét.
Általános követelmények:
1. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése
Szakmai ismeretek
Alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a személyiség sajátosságaira és
fejlődésére vonatkozó nézetekről; a hátrányos helyzetű tanulókról, a személyiségfejlődés zavarairól, a ma
gatartás-problémák okairól és a gyermeknevelés, tehetséggondozás, az egészségfejlesztés módszereiről.
Ismeri a tanulók megismerésének módszereit.
Ismeri a szaktárgy által közvetített fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait, a tanulók fogalom
rendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Ismeri a szaktárgy tanítása-tanulása során fejlesztendő speciá
lis kompetenciákat, ezek fejlesztésének módszereit. Tisztában van szaktárgyának a tanulók személyiségfej
lődésében betöltött szerepével, lehetőségeivel.
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Képességek
Képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola mindennapi valóságát elemezni a gyermek sze
mélyiségfejlődésére vonatkozó elméleti tudása felhasználásával. Képes reális képet kialakítani a tanulók
világáról, a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről.
Képes tapasztalt kollégák/mentor segítségével a tanulók egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan peda
gógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését és
az egészséges életvitel kialakítását.
Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére.
Képes a különböző adottságokkal, képességekkel és előzetes tudással rendelkező tanulók tanulásának, fej
lesztésének megfelelő módszerek megválasztására, tervezésére és alkalmazására; a pályaválasztás segítésére.
Képes az átlagtól eltérő (tehetséges, nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű), valamint a tantárgyában
különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni és oktatni, számukra differenciált
bánásmódot nyújtani. Képes a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasználni, a tanu
lók önálló ismeretszerzését támogatni.
Attitűdök
Törekszik saját pedagógiai nézeteinek megfogalmazására. Nyitott a személyiségfejlesztés változatos
módszereinek elsajátítására. Törekszik a nevelési és oktatási feladatokat egyaránt érvényesíteni, az egész
séges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani a diákok számára. Tiszteli a tanulók személyiségét, képes
mindenkiben meglátni az értékeket. Érzékeny a tanulók problémáira.
2. Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
Szakmai ismeretek
Alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokrácia működéséről, az
enkulturációról és multikulturalizmusról.
Ismeri a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai, szociológiai, kulturális sajátosságait. Ismeri a csopor
tokra és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, a csoport kialakítását és
fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket.
Képességek
Képes a csoportok, közösségek számára olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a csoport egészséges működését. Alkalmazza az együttműködést támogató, leginkább kedvező módszereket
mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. Képes a konfliktusok hatékony
kezelésére. Elősegíti a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségét, a demokratikus társadalomban való
felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadását.
Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-kulturális jelenségeket, amelyek
befolyásolják a tanulók esélyeit, iskolai és iskolán kívüli életét. Képes hozzájárulni az iskolai és osztálytermi
toleráns, nyitott légkör megteremtéséhez.
Attitűdök
Elkötelezett az alapvető demokratikus értékek, az esélyteremtés iránt, igyekszik előítéleteit leépíteni, az
inklúzió szemléletét magáévá tenni.
Elkötelezett a nemzeti azonosságtudatra, a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés, vala
mint a környezettudatosság iránt.
Az iskola világában tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott mások vélemé
nyének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására.
Törekszik a fiatalok világáról minél több ismeretet szerezni, tiszteli különbözőségeiket és jogaikat.
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3. A szaktudományi, szakmódszertani és szaktárgyi tudás
Szakmai ismeretek
Rendelkezik a szaktanári szerep ellátásához szükséges szakmai felkészültséggel. Ismeri az általa tanított
tudományág (műveltségi terület, művészeti terület) ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait,
logikáját és terminológiáját, valamint kapcsolatát más tudományokkal, tantárggyal, műveltségterülettel.
Ismeri a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket, és egymásra hatásokat, és képes a különböző
tudományterületi, szaktárgyi tartalmak integrációjára. Ismeri a szakmódszertan (szakdidaktika) hazai és
nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális kérdéseit.
Ismeri az adott szakterület társadalomban betöltött szerepét, a szaktárgy tanításának céljait, feladatait
a tanulók személyiségfejlődésének és gondolkodásfejlesztésének segítésében.
Ismeri a szaktárgy tantervét, tantervi és vizsgakövetelményeit, valamint a tantárgy tanulási sajátosságait,
tananyag-struktúráját, ezek logikáját, megismerési módszereit.
Ismeri a szaktárgy tanítása-tanulása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, tanesz
közöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási stratégiákat.
Képességek
Szakmai témában képes szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban.
Képes a szaktudományi és az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult módszerek, eljárások
szaktárgyi alkalmazására; a különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és
egymásra hatások felismerésére, a szaktárgyi integráció megvalósítására.
Képes a szaktárgyának megfelelő tudományterületeken a fogalmak, elméletek és tények közötti összefüg
gések megteremtésére és közvetítésére.
Képes szaktudományi, szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony in
tegrálására.
Képes az információ-kommunikációs technológia használatára a szaktárgy tanítási-tanulási folyamatában.
Képes a szaktantárgy tanításának-tanulásának tanórán és iskolán kívüli lehetőségeit megvalósítani
különböző színtereken.
Attitűdök
Elkötelezett a tanulók tudásának és tanulási képességeinek fejlesztése iránt. Törekszik a tanulók egyéni
fejlődésének elősegítésére, a szaktárgyi oktatás és a pedagógiai célok összekapcsolására a tanulók szemé
lyiségfejlődése érdekében.
Reálisan ítéli meg szaktárgya fontosságát, képes egyensúlyt tartani a szaktárgyi követelmények és a tanu
lók egyéni felkészültsége között.
Törekszik az aktív együttműködésre a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival. Tisztában van
vele, hogy a szaktárgy során fejlesztett kompetenciák más műveltségterületeken is fejlődést generálnak,
s ennek megfelelően tudatosan él a transzferhatás pedagógiai eszközével.
Nyitott a megismerés és a tapasztalatszerzés iránt, törekszik a tanulók megismerés és alkotás utáni
vágyának, önművelési igényének a felébresztésére.
4. A pedagógiai folyamat tervezése
Szakmai ismeretek
Ismeri a pedagógiai tevékenységet meghatározó dokumentumokat, tantervfajtákat, tantervtípusokat, érti
ezeknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött szerepét. Ismeri a tervezéshez szükséges információk
forrását.
Ismeri a szaktárgy tanításának jogszabályi hátterét, tanterveit, vizsgakövetelményeit. Ismeri a tananyagkiválasztás és -rendszerezés szaktudományi, pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani szempontjait.
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Képességek
Képes a tervezés során a rendszerszemléletű megközelítésre. Képes pedagógiai munkájának megtervezésére
(tanmenet, tematikus terv, óraterv) az iskola pedagógiai programja, a tanulói személyiség fejlesztésére
vonatkozó tantervi célkitűzések, a tanulók életkora és az elsajátítandó tudás sajátosságai közti összhang
megteremtésével.
Képes a tanulási-tanítási stratégia meghatározására: a tananyag feldolgozásához a pedagógiai céloknak
megfelelő oktatási folyamat meghatározására, hatékony módszerek, szervezési formák és eszközök
kiválasztására a végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is.
Korszerű szakmódszertani és szaktárgyi ismereteinek birtokában, pedagógiai céljainak megfelelően
képes meghatározni a tanítandó tartalmakat, azok struktúráját, logikai felépítését. Képes a szaktárgya
tanulása-tanítása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyveket, taneszközöket egyéb tanulási
forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak megfelelően kiválasztani (különös tekintettel az
információ-kommunikációs technológiára).
Képes a célokhoz és az adott szituációhoz alkalmazkodva kreatívan, különböző megoldásokban
gondolkodni, tudatos döntést hozni.
Képes a szaktárgy tanórán és iskolán kívüli tanulásának tervezésére.
Attitűdök
Fontosnak tartja az alapos felkészülést/tervezést és a rugalmas megvalósítást.
Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni, segítségükkel figyelembe venni az
adott tanulócsoport sajátosságait (motiváltság, előzetes tudás, képességek, szociális felkészültség).
Képes terveit reflektív módon elemezni, értékelni. Képes váratlan tanítási-tanulási helyzetekben terveitől
elszakadni, és rugalmasan reagálni.
5. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása
Szakmai ismeretek
Ismeri az általános pedagógiai-pszichológiai képzésben tanult módszerek, eljárások szaktárgyi alkalma
zásának speciális szempontjait, lehetőségeit. Ismeri a szaktantárgy tanítása-tanulása során kialakítandó
speciális kompetenciák fejlesztésének módszereit.
Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció fejlesztésé
nek módszereiről.
Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, emocionális, társas, tanulási sajátosságainak,
feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel.
Ismeri a különböző tanulási módszerek és tanulási környezetek tanulási eredményességre gyakorolt
hatásait. Ismeri a szaktantárgy tanításának-tanulásának tanórán és iskolán kívüli lehetőségeit és színtereit.
Tájékozott a differenciális pedagógia, az adaptív tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, mód
szerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben.
Képességek
Képes a különböző céloknak megfelelő, átgondolt stratégiák, a motivációt, differenciálást, tanulói aktivitást
biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és együttműködési képességének fejlesztését segítő
módszerek, szervezési formák kiválasztására és megvalósítására.
Képes nyugodt, biztonságos és az eredményes tanulást támogató tanulási környezet megszervezésére.
Képes az érdeklődés és figyelem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére.
Képes a szaktárgy speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos megértési nehézségek kezelésére.
Képes a hagyományos és az infokommunikációs technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok
hatékony és szakszerű alkalmazására.
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Attitűdök
Fontosnak tartja a tanulás és tanítás folyamatainak tudatosodását, az önszabályozott tanulás támogatá
sához szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási képességek fejlesztését, és nyitott az élethosszig
tartó tanulásra.
Elismeri, hogy megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell venni a tanulók sajátos igényeit,
ötleteit, kezdeményezéseit.
Törekszik a tanulókkal való együttműködés megvalósítására a tanulási folyamat hatékonyságának érde
kében. Törekszik az életkori, egyéni és csoportra vonatkozó sajátosságoknak megfelelő, aktivitást, interak
tivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek alkalmazására. Törekszik a tanulók
tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének összehangolására.
6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése
Szakmai ismeretek
Szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről. Tisztában van
alapvető értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel.
Ismeri a szaktantárgy tanítása-tanulása során elsajátított ismeretek és fejlesztendő kompetenciák mérésére
és értékelésére alkalmas sajátos módszereket, eszközöket.
Képességek
Képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek
meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására.
Az értékelés során képes figyelembe venni annak hatásait a pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulók
személyiségfejlődésére és önértékelésére. Képes elősegíteni a tanulók reális önértékelését és alkalmazni
a tanulók önbecsülését támogató ellenőrzési módszereket. Az értékelés során képes figyelembe venni a
differenciálás, individualizálás szempontjait.
Képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló eszközök elkészítésére.
Képes a szaktárgy tanítása-tanulása során az adott tantárgyra jellemző speciális kompetenciák mérésére.
Attitűdök
Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. Elkötelezett a tanulást támogató
értékelés mellett.
7. A kommunikáció és szakmai együttműködés
Szakmai ismeretek
Ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait. Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját
segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól.
Képességek
Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésére, az
együttműködési elvek és formák közös kialakítására és elfogadtatására. Szakmai szituációkban képes
szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra diákokkal, szülőkkel, iskolai és iskolán kívüli
munkatársakkal a partnerek életkorának és kultúrájának megfelelően. Képes felismerni és értelmezni
kommunikációs nehézségeit, és képes ezen a téren önmagát fejleszteni.
Attitűdök
Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra.
Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek és problémák feltárása és megoldása érdekében szakmai segítséget
kérjen és elfogadjon.
Kész együttműködni a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival. Kész részt vállalni a szaktárggyal
kapcsolatos fejlesztési, innovációs tevékenységben.
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8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésre
Szakmai ismeretek
Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai és pedagógiai elméleteket, a szereppel
kapcsolatos különböző elvárásokat. Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit.
Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a továbbképzés
lehetőségeiről, a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről.
Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információforrásokról, szervezetekről.
Tájékozott szaktárgya, valamint a neveléstudomány kutatási módszereiről.
Képességek
Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. Képes meg
határozni saját szakmai szerepvállalását.
Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni. Jól
tájékozódik a pedagógiai és szaktárgyi szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e területek kutatási,
fejlesztési eredményeit, tisztában van a pedagógiai kutatás, fejlesztés és innováció sajátosságaival. Képes
egyszerűbb kutatási módszerek használatára.
Attitűdök
Betartja a pedagóguspálya jogi és etikai normáit.
Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, lelki egészségének megőrzésére, és ehhez
nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására.
Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s reflektív módon törekszik
tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. Szakmai műveltségét nem
tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.
Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.

Az oktatási dokumentumok megújulása
A kompetenciaalapú oktatás, a tanuláselméleti háttér megváltozása értelemszerűen magában hordozta
az oktatási dokumentumok megújulásának kényszerét. Ahogy évente szükség van a tanmenetjavaslataink
átnézésére, „leporolgatására”, tapasztalataink alapján történő átvizsgálására, ugyanilyen szükség van a Nem
zeti alaptanterv, a kerettantervek, a helyi tantervek korrekciójára, kiegészítésére, kiigazítására. Természetesen
ezeknek a dokumentumoknak az átvizsgálása több időt vesz igénybe.

A Nemzeti alaptanterv

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a 2012-es Nemzeti alaptanterv nem jelent új alaptantervet.
A közműveltségi elemek felsorolása ellenére sem tartalomközpontú hagyományos tanterv, hanem a tanulók
fejlesztésének terve. A hagyományos elvárások és az ún. modernizációs elemek párhuzamosan érvényesülnek
benne. Értékelvű, de tudásfelfogásában eklektikus. Az iskolák közötti különbségek csökkentése érdekében
fejlesztéscentrikus.
Az alábbiakban egy gyors áttekintést szeretnék nyújtani a hazai oktatás tartalmi szabályozásának vál
tozásáról, hogy könnyebben megérthessük a Nat 2012 koncepcióját:
1995 → 1–10. évfolyam

→ Fejlesztési területek, műveltségterületek

2003 → 1–12. évfolyam
				

→ Kiemelt fejlesztési feladatok
Műveltségterületek (műveltségi tartalmak nélkül)
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2007 → 1–12. évfolyam
→ Kulcskompetenciák
				
→ Kiemelt fejlesztési feladatok
				→ Műveltségterületek (műveltségi tartalmak nélkül)
2012 → 1–12. évfolyam
→ Kiemelt fejlesztési területek
				→ Kulcskompetenciák
				→ Műveltségi területek, közműveltségi tartalmak
Most nézzük meg a 2012-es Nat fejlesztési területeit és a kulcskompetenciákat!
Fejlesztési területek

Kulcskompetenciák

Az erkölcsi nevelés

Anyanyelvi kommunikáció

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

Idegen nyelvi kommunikáció

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

Matematikai kompetencia

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

Természettudományos és technikai kompetencia

A családi életre nevelés

Digitális kompetencia

A testi és lelki egészségre nevelés

Szociális és állampolgári kompetencia

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

Fenntarthatóság, környezettudatosság

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Pályaorientáció

A hatékony, önálló tanulás

Gazdasági és pénzügyi nevelés
Médiatudatosságra nevelés
A tanulás tanítása

A NAT műveltségterületei
1. Magyar nyelv és irodalom		
2. Idegen nyelvek				
3. Matematika				
4. Ember és társadalom			
5. Ember és természet			

6. Földünk–környezetünk
7. Művészetek
8. Informatika
9. Életvitel és gyakorlat
10. Testnevelés és sport

A műveltségterületek kiemelt közös céljai:
◆ a tevékenykedtetés középpontba állítása, cselekvő, aktív részvétel a tanulás folyamatában, pl.: kísérlet,
megfigyelés;
◆ az informatika alkalmazása;
◆ a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése;
◆ a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek;
◆ az egészséges életmód kialakítása;
◆ az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása;
◆ a médiumok alkotó használata.

Kerettanterv 2012

NAT absztrakciós és részletezettségi szintjét a kerettanterv haladja meg, de ne érhet el egy tanmenetszerű
megközelítést és részletezettséget. A kerettanterv nem egyenlő a pedagógiai programmal, de alapja a helyi
tantervnek. A részletes, de lényegre törő célhierarchia segíti az iskolai adaptálást.
A kerettanterv készítői olyan, az iskolai felhasználást segítő, gyakorlatorientált kerettantervi formát
hoztak létre, amely törekszik az egységességre és az áttekinthetőségre.
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Az egyes műveltségterületi tantárgyak nagyobb átfogó témaegy Órakeret
ségeit, témaköreit nevezi meg.
A javasolt
A tematikai egység – az adott tantárgyi terület sajátosságaitól füg óraszám
gően – lehet konkrét téma, pl.: Petőfi Sándor: János vitéz, de ké
pességterület is, pl. Szóbeli szövegek megértése és alkotása; Olvasás,
az írott szöveg megértése; Olvasás, szövegértés.
A tevékenységre épülő műveltségterületek tantárgyaiban a temati
kai egységek fejlesztési célként jelennek meg.
Előzetes tudás
A témakör elsajátításához, azaz sikeres tanításához és tanulásához szükséges kulcs
fogalmak, ismeretelemek, szabályok, képességek megnevezése a témakör sajátossá
gainak megfelelően.
A tematikai egység
Az adott tematikai egység tanítási-tanulási folyamatában hangsúlyos, kiemelt fejlesz
nevelési-fejlesztési
tési feladatok megnevezése az adott két évfolyamonként meghatározott sajátos tan
céljai
tárgyi fejlesztési célok, feladatok alapján.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A tematikai egység tartalmi elemeinek és/vagy fejlesztési feladatainak megje Tantárgyak konkrét tudás
lenítése a tematikai egység sajátosságainak megfelelően (a cella két oszlopra is elemekkel részletezve.
bontható, ha a tantárgy vagy a tematikai egység sajátosságai ezt indokolják).
Kulcsfogalmak/
A tematikai egységben előforduló kulcsfogalmak, illetve a fogalmi gondolkodás fej
fogalmak
lesztéséhez szükséges fogalmi műveltség összetevőinek jelzése.
A fejlesztés várt ered Az adott ciklus végén (az adott tantárgyban) elvárható legfontosabb tudás- és képes
ményei a két évfolya ségelemek.
mos ciklus végén
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A kerettantervek értékrendszere tükrözi a NAT-ban meghatározott közös értékeket, biztosítják az adott
pedagógiai szakaszt lezáró vizsgák követelményeire való felkészítést, felkészülést. Azonosítható – koherens
és indokolt – szaktudományi és tantárgy-pedagógiai tudományos világképet, műveltségképet közvetítenek.
Segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozást. Kijelölik
mind a kiemelt, mind az egyes műveltségi területekhez rendelt fejlesztési feladatokat, továbbfejleszthetők,
adaptálhatók.
Az kerettantervek új elemei a következők:
◆ a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeinek – nevelési céljainak és kulcskompetenciáinak beépítése
a tantárgyi tartalmakba;
◆ a tagolt iskolaszerkezetből adódó különbségek nyílt vállalása mellett az egységesítés szempontjainak
érvényesítése is (óraszámok, nyelvtanulás);
◆ a nevelési-fejlesztési feladatok hangsúlyosabbá tétele különösképpen a humán tantárgyakban;
◆ képzési tartalmakba ágyazott kompetencia-fejlesztés (lásd a kulcskompetenciák);
◆ egyes tantárgyak esetén választási lehetőségek, például emelt szint (tagozat) vagy más szempontú
feldolgozási alternatíva felajánlása.

A helyi tanterv

Az iskoláknak a helyi tantervük összeállításakor a NAT előírásait, illetve a kerettanterveket kellett
figyelembe venniük. A két tanévre előírt tartalmakat és fejlesztési követelményeket évekre kellett bontaniuk.
Döntést kellett hozniuk a kötelező tantárgyak óraszámai mellett az évfolyamonkénti 10%-os szabad
órakeret és a tantárgyi órakeretek 10%-os mozgásterének felhasználásáról.
A nevelőtestületek dönthettek (kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett) a kötelező tantárgyak
óraszámának megemeléséről, ezáltal arról is, hogy nem építenek be választható tantárgyat. De bevezethettek
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szabadon választható ajánlott tantárgya(ka)t. Alkalmazhattak emelt óraszámú tantárgyi kerettantervet,
illetve beépíthették a helyi tantervükbe az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt
tantárgyi tantervet, sőt létrehozhattak saját új tantárgyat, tantárgyakat.
A tantárgyi órakeret 10%-ának felhasználására is több mód állt az iskolák rendelkezésére:
◆
a helyi tantervben nem írtak elő tematikai egységenként további tananyagot, helyi jelentőségű
tartalmakat;
◆ az egyes tematikai egységek között osztották el a rendelkezésre álló időkeretet;
◆ a tananyagot egy vagy több új tematikai egységgel egészítették ki.
A helyi tanterv a pedagógia program része. A helyi tanterv tartalma a következő:
1. A választott kerettanterv megnevezése
2. A választott kerettanterv feletti óraszám
3. A kerettantervben meghatározottakon felül a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozások
megtanítandó és elsajátítandó tananyaga
4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei
5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
6. Mindennapos testnevelés
7. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai
8. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái /írásbeli feladatok
értékelése, szóbeli feladatok értékelése
9. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása
10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei
11. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek
12. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei
A kézikönyvben a következő oldalon megtalálható az az általam összeállított helyi tantervi ajánlás,
amelyhez átdolgoztam a tankönyveimet.

Helyi tantervi ajánlás
A 7. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már meg
alapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változé
konyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása,
előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget kap. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek
mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal.
Beszédkészség szempontjából a 7. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően artikulál,
hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai eszközöket is meg
felelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszéd
társsal empatikusan együtt tud működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle
kommunikációs technikákat is képes alkalmazni.
Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő maga is képes az
önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem
formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására.
Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő vélemény tiszte
letére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, történeti, közösségi, családi, egyéni
beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a történet
alakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit.
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Éves óraszám: 36
Heti óraszám: 1
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Olvasás, szövegértés
Írás, fogalmazás
Helyesírás
A nyelv szerkezete és jelentése
A nyelv állandósága (csak 8. évfolyamon)
Év eleji, félévi, év végi felmérés
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
4+1
4
3
5
16
–
+3

Beszédkészség, szóbeli szövegek
megértése és alkotása

Órakeret
4 +1 óra

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;
nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső megjelenés.
A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, valamint
a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái.

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek tudatosítása, a konfliktuskezelés ké
pességének fejlesztése.
A tematikai egység Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a helyzetnek és a
nevelési-fejlesztési
kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szók incs, nyelvi viselkedés gyako
céljai
roltatása. A mag yarnyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosí
tásával a nyelvi, nemzeti identitás erősítése.
A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó attitűd, a másság
iránti tisztelet erősítése
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszédhelyzetnek Minden tantárgy: kiselő
adás, részvétel beszélgetés
megfelelően használó megnyilatkozás.
A különféle mindennapi megnyilatkozások dekódolása.
ben, vitában.
Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitában, a saját Vizuális kultúra: szöveg és
álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a témának, a kommu kép kapcsolata a vizuális
nikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal.
médiumokban.
Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) helyzetekben. Dráma és tánc: kifejező szövegA közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, kis mondás dramatikus játékban.
előadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szó- Ének-zene: beszédhang, ének
kincs használata.
hang, beszédtempó, ritmus.
Kulcsfogalmak/ Vélemény, vita, érv; megbeszélés, kiselőadás.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
18

Olvasás, az írott szöveg megértése.
Órakeret
Olvasás, szövegértés
4 óra
A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás
aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és típusú
szövegeken. A saját szövegértési hiba felismerése, korrigálása.
Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák (intenzív és ex
tenzív olvasás) megismertetése.
A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése.
A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információkezelési módok
megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elektronikus szövegekben.
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, olva Minden tantárgy: az egyes
sási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok gyakorlatban tantárg yakban olvasott
történő alkalmazása.
szövegek feldolgozásának
A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás.
tantárgyi sajátosságai.
A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olvasás)
használata nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos szövegeken.
Vizuális kultúra: ábrák, képek,
Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüg illusztrációk értelmezése.
géseinek felfedése, értelmezése.
Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).
Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái.
Nyomtatott szótár használata.
Kulcsfogalmak/
Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szövegfeldolgozás.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
3 óra
Adatgyűjtés, vázlatkészítés különböző technikákkal. Megadott témához, problémához
való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, példák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektro
Előzetes tudás
nikus eszközeinek és forrásainak felhasználásával.
A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás folyamatközpontú
ságának alkalmazása.
A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai kompetenciák fejlesztése:
az ér
zelmek hiteles kifejezésének képessége, a szere
tet
teljes emberi kapcsolatok
A tematikai egység ápolásának képessége, konfliktuskezelés képessége, udvariassági formulák ismerete,
nevelési-fejlesztési alkalmazása stb.
céljai
Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő kiválasztása,
alkalmazása tanári segítséggel.
A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú szövegek írása.
Vizuális kultúra: tipográfia
A tanulást segítő papíralapú jegyzetelés gyakorlása, törekvés a legoptimá ismeretek
lisabb egyéni forma kialakítására.
Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jellemzés,
vélemény.
Kulcsfogalmak/ Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Írás, fogalmazás

Órakeret
5 óra
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, ha
g yo
mány elve,
egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában; önkontroll és
szövegjavítás fokozatos önállósággal.
A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő he
lyesírás
értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési képességek fejlesztése:
a mondatfajták, a mondat szerkezeti típu
sainak írásjelhasználata; a szöveg
központozásának leggyakoribb szabályainak megismertetése.
A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, az
értelemtükröztető rendszer megismertetése.
Helyesírás

19

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 7. évfolyam

Kapcsolódási
pontok
A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle Vizuális kultúra: tipográfia ismeretek
írásbeli műfajokban.
felhasználása az esztétikus és célszerű
Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai egy íráskép kialakításához.
szerű mondatok esetében.
Kulcsfogalmak/ Központozás, írásjel: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont.
fogalmak
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
16 óra
Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, melléknév, szám
Előzetes tudás
név, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, határozószói igenév.
Mondatfajták típusai, használatuk.
A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és szövegépítő eljá
rásokkal. A mondatfajták közlési szándékának felismertetése a beszélt és írott nyelvben,
A tematikai egység alkalmazásuk a mindennapi kommunikációban.
nevelési-fejlesztési A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az elsődleges és
céljai
másodlagos jelentés megkülönböztetése.
A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése.
A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök tudatosítása.
Kapcsolódási
Ismeretek/fejlesztési követelmények
pontok
Vizuális kultúra:
A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete; a mondatfajták szövegszervező ereje.
Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommu
ni
ká
ciós szándéknak vizuális kommunikáció, a vizuámegfelelően szóban és írásban.
A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó viszonyszók és mondatszók. lis közlések fel
építése.
A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és alkotásuk.
A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzájuk kapcsolódó vonzatok
jellemzőinek tanulmányozása.
Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonzatok.
Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat.
Egyszerű; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat.
Mondatrész, alany, állítmány, tárgy, határozó (pl. idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot),
Kulcsfogalmak/
jelző (minőség, birtokos, mennyiség).
fogalmak
Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet.
Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédigék, igekötő.
Mondatszó, indulatszó, módosítószó.

A fejlesztés
várt eredményei
a 7. évfolyam
végén
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A szavak szerkezete és jelentése

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és csoportos kommu
nikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segít
ségével megvédeni.
Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.
Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a szöveg
szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére.
Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan vázlatot készíteni. Képes az olvasott
szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állítá
sait indokolni.
A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára.
Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, illetve mondatrészek közötti írásjeleket.

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 7. évfolyam

TANULÁSSZERVEZÉS
A pedagógusszerep megváltozásának egyik kulcsfontosságú területe, hogy a pedagógus a tudás átadójából
a tanulási folyamat megszervezőjévé váljon. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a tanító és a tanár ne
birtokolja a tudás átadásának képességét, de ezt hatékonyabb, a mai gyermekek fejlesztését eredményesebb
munkaformák alkalmazásával tegye. A tanulási folyamat során végzett szervezési tevékenység alkalmat
biztosít a tanító és a tanár számára, hogy ötvözze a hagyományos és „modern” tanulásszervezési módokat
tanítványai képességének, az osztály fejlettségi szintjének ismeretében. Ezeket a szervezési módokat a
tanuló szempontjából munkaformaként értelmezzük.

A hagyományos tanulásszervezés
A hagyományos tanulásszervezés két fajtája a frontális osztálymunka és az önálló munka, amelyek a mai
oktatásban a leggyakrabban fordulnak elő.
Frontális osztálymunka:
◆ az új ismeretet feldolgozó órákon alkalmazzuk,
◆ a pedagógus roppant aktív: a tudás átadója,
◆ a tanuló passzív: a tudás befogadója,
◆ a tanuló érdeklődése, figyelme rövid ideig tart.
Önálló munka:
◆ minden tanuló ugyanazt a feladatot végzi,
◆ a minden tanuló egyedül dolgozik,
◆ a tanulók eltérő képességei és munkatempója miatt nehéz megtervezni a feladat megoldására szánt
időt,
◆ az ellenőrzés és értékelés nem elég hatékony.
Rétegmunka:
◆ a tanulók képességeik alapján csoportokba rendeződnek (padsorok: jók, közepesek, gyengék),
◆ a csoportok eltérő feladatot kapnak,
◆ DE a csoport tagjai önállóan dolgoznak.

Hatékonyabb tanulásszervezési módszerek – tanulói munkaformák
A tanulóknak ebben a gondolkodási folyamatban aktívan részt kell venniük, ehhez másokkal együtt kell
működniük. A következőkben tehát a páros, illetve a csoportmunkáról esik szó.

A párban folyó tanulás

A párban folyó tanulás lényege, hogy két tanuló dolgozik együtt valamilyen tanulási feladat megoldásakor.
Páros munka:
◆ két azonos képességű tanuló közösen oldja meg a feladato(ka)t,
◆ a tanulók együttműködésén alapszik,
◆ két gyenge képességű tanuló esetében kevésbé hatékony, nekik tanári segítségre van szükségük.
Tanulópár:
◆ két különböző képességű tanuló alkot párt,
◆ a jobb képességű gyermek segíti a gyengébb képességűt,
◆ tanítva tanulás élménye,
◆ a szociális kompetencia hatékony és eredményes fejlesztése,
◆ a sikeres, eredményes csoportmunka egyik feltétele.
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Nagyon hatékonyan és eredményesen alkalmazhatjuk a 7. évfolyamon is ezt a tanulásszervezési módot,
de egyre inkább törekednünk kell arra, hogy a tanítványaink csoportmunkában dolgozzanak. Meggyőző
désem, hogy csak akkor tudnak megfelelő módon többen együttműködni a gyerekek, ha teljesen zökke
nőmentes a páros munkában zajló kooperációjuk.

A csoportmunka

Az ideális csoportlétszám négy fő. Így valamennyi csoporttag aktívan részt vehet a feladatmegoldásban,
érvényesülhetnek egyéni képességeik, valamint ez könnyen variálható a páros munkával. Hat főnél
semmiképp se legyen nagyobb a csoport. Ellenkező esetben egyes csoporttagok háttérbe húzódhatnak,
kivonhatják magukat a közös munkából, esetleg hátráltatják a többieket. A csoportmunka akkor teljes
értékű, ha a tagokat kölcsönös függőségi, felelősségvállalási és ellenőrzési viszonyok kapcsolják össze.
A csoportalakítás általában a pedagógus által tudatosan meghatározott feladat. Nekünk kell eldöntenünk
a fejlesztési cél ismeretében, hogy homogén vagy heterogén csoportban akarjuk-e dolgoztatni a gyerekeket. Ha homogén a csoport, akkor közel azonos képességű és érdeklődésű gyerekekből áll. A heterogén
csoportban a tagok között képességük és érdeklődési körük szerint nagy eltérés van. Jó képességű tanu
lókból álló csoport esetén támogassuk, hogy a gyerekek maguk válasszák meg a csoport irányítóját, ők
jelöljék ki a szakértőket: a jegyzőt, a szóvivőt, a rajzolót, az íródeákot stb. Kezdeti bizonytalanság esetén
természetesen a pedagógus is irányíthatja a csoportszerepek kiosztását, de számítsunk arra, hogy a cso
port – működés közben – „kitermeli” a szakértőit. Ugyanakkor támogassuk azt a törekvést, hogy idővel
mindenki kipróbálhassa magát más szerepben is. Volt olyan tanítványom, aki nem szívesen szólalt meg
az órán, mert mindig bizonytalannak érezte a tudását, állandóan kételkedett, hogy jól oldotta-e meg
a feladatot, annak ellenére, hogy szinte mindig hibátlanok voltak az írásbeli feladatai. Miután a megszólalás
előtt, csoporttársaival együttműködve oldotta meg a feladatokat, tehát előzetes visszajelzést is kapott, egyre
bátrabban vált a csoportja szóvivőjévé.
Gyenge képességű tanulókból álló, illetve heterogén csoportok kialakításakor célszerű nekünk kiosztani a szerepeket, így mindenki képességének és erejének megfelelően vehet részt a közös munkában.
Természetesen előfordulhatnak olyan esetek, amikor a csoportalkotás véletlenszerű vagy rokonszenvi választáson alapul. A pedagógus szervező szerepe ilyenkor sem hanyagolható el.
A csoportmunka alkalmazásának lépései a tanítási órán a következők:
◆ a csoportmunka hangulati, tartalmi, szervezési előkészítése frontálisan;
◆ a csoportfeladatok meghatározása;
◆ az együttes munkához szükséges időkeret meghatározása a pedagógus által;
◆ a csoport önállóan megfogalmazott feladatainak rögzítése;
◆ a feladatok megoldása;
◆ a csoportok frontális osztálymunkában történő beszámolói, ellenőrzésük, a mindenki számára szükséges tartalmak rögzítése;
◆ a csoportok munkáinak szöveges, szóbeli értékelése a többi osztálytárs, illetve a pedagógus részéről.
A pedagógus feladata a csoportmunka alatt:
◆ aktív részese a tanulási folyamatnak – hogy milyen mértékben kell beavatkoznia a csoportok munkájába, azt a csoportok jelzései, sokszor a metakommunikációs jelek alapján kell eldöntenie;
◆ szemmel kell tartania a csoportmunka tartalmát is;
◆ a bizonytalanságot, a csoporttagok között kibontakozó ellentétet azonnal fel kell oldania;
◆ ellenőrzéskor, javításkor, javíttatáskor meghatározó a szerepe;
◆ értékeléskor mintát nyújt a gyerekek számára.
A csoportmunka szociális kompetenciát fejlesztő hatása megegyezik a páros munkáéval. A gyerekek
megtanulnak figyelni, hallgatni egymásra; vitatkozni egymással. Gyakorlatot szereznek a megfelelő időbeosztásról. Új oldalukról ismerik meg társaikat, sok esetben saját magukat is.
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Az egyéni munka

A hagyományos tanulásszervezésről szóló részben már érintettem az egyéni munka két fajtáját: az
egyedül végzett munkát és a rétegmunkát. E két munkaformánál sokkal hatékonyabb a részben egyénre
szabott, illetve a teljesen egyénre szabott munka.
Részben egyénre szabott munka:
◆ a hasonló szintű tanulók azonos feladatot kapnak,
◆ csoportokba sorolás,
◆ a tanulók között nincs együttműködés.
Teljesen egyénre szabott munka:
◆ felzárkóztatáskor és tehetséggondozáskor célszerű alkalmazni,
◆ a tanulók személyre szóló feladatot kapnak,
◆ a pedagógus maximálisan figyelembe veszi a diák egyéni képességeit és sajátos tanulási stílusát.

Kooperatív technikák

Minden kedves kollégám szíves figyelmébe ajánlom dr. Spencer Kagan Kooperatív tanulás című könyvét,
amely 2001-ben jelent meg Magyarországon.
A Kagan-módszer alkalmazásának céljai:
◆ a tantárgyi cél, amely az adott tananyagból indul ki, és a tanulók tudásbeli képességeit fejleszti,
◆ a szociális cél, miszerint a tanulók felelősségteljes szerepet kapnak a tanulási folyamatban, azaz az
ismeretanyagot együttműködésen alapuló tanulásszervezési módszerekkel sajátítják el.
A pedagógus nem elvárja a tanítványaitól, hanem megtanítja nekik a különböző együttműködési formákat, és ezek által fejleszti a szociális kompetenciájukat.
Kagan a következőképpen fogalmazza meg az együttműködésen alapuló tanulásszervezés négy alapelvét:
1. Párhuzamos interakciók: a tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak, azaz egy
időben a különböző csoportokban több gyerek is beszél. Így a hagyományos módszerekhez képest
egy tanulóra több megszólalási idő esik.
2. Építő egymásrautaltság: a csoport tagjainak és az egyes csoportoknak a fejlődése szorosan és
pozitívan függ össze egymással. Az egyik diák képességeinek fejlődéséhez szükséges a másik diák
képességeinek fejlődése is. Ugyanezt mondhatjuk el a csoportok közötti egymásrautaltságról. Például
ha az egymás tanítása kooperatív technikát alkalmazzuk, ez teljesen nyilvánvaló. (A technika leírása
a későbbiekben olvasható.)
3. Egyéni felelősség: a csoport feladatának megoldásához minden tanulónak hozzá kell járulnia a saját
részfeladata elvégzésével, tehát felelősséggel tartozik a csoportnak. A csoport tagjai tudják, ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez.
4. Egyenlő részvétel: a diákok a feladatok megoldásában egyenlően, a képességeik szerint vesznek részt.
Ez a szerepek elosztásával és a munkamegosztással érhető el.
Néhány – dr. Spencer Kagan Kooperatív tanulás című könyvéből tanult, és nálam jól bevált – módszer:
Képkirakó: Kiváló módszer csoportalakításhoz. A teremben a 24 tanuló hat 4 fős csoportban foglalt
helyet. Hat, II. Rákóczi Ferencet ábrázoló képet (szobrokról, festményekről készülteket vágtam szét négy
darabra. Minden tanuló kapott egyet, és az volt a feladata, hogy találja meg azt a három társát, akivel összeillesztheti a képet. Így véletlenszerűen alakulnak ki a csoportok. Abban az esetben viszont, ha a képrészletek hátuljára felírom egy-egy tanuló nevét, már én tervezem meg a csoportok összetételét.
Diákkvartett: Jól alkalmazható ismétléskor, összefoglaláskor, az új ismerethez kapcsolódó előzetes
ismeretek felelevenítésekor, de a szövegértő képesség fejlesztésekor is. Előnye: nagyon rövid idő alatt
meggyőződhetünk arról, hogy minden tanuló birtokában van a szükséges ismeretnek.
A lépései:
1. A csoporton belül a diákoknak 1-től 4-ig számot adok.
2. A kérdésemet utasításként fogalmazom meg! Például: Győződjetek meg arról, hogy mindenki el tudja
mondani, ki nyerte az első Francia Nagydíjat! (Sz.f.gy. 14–15. oldal, A Forma–1 diadalútja) Megszabom a gondolkodási időt, ez jelen esetben 3 másodperc.
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3. A gyerekek összedugják a fejüket, megállapodnak a válaszban, amit ezek után mindenki megtud.
4. Felszólítok egy számot 1 és 4 között.
5. A számok tulajdonosai megmondják a választ. (Szisz Ferenc)
Az ellenőrzés idejét lerövidíthetjük, ha csak egy tanulótól kérjük a választ, az azonos számmal rendelkező tanulóktól pedig az egyetértésüket, illetve egyet nem értésüket. Ha az a célunk, hogy a gyerekekben
rögzüljön az ismeret, akkor minden azonos számmal rendelkező gyermek válaszát meghallgatjuk, még
akkor is, ha ugyanazt válaszolják.
Kerekasztal: A csoportépítés egyik hatékony módszere. Feladatmegoldás közben összeadódik a tanulók
tudása, ezáltal a közös siker élményét is átélhetik. A lépései:
1. Meghatározom a megoldandó feladatot. Olyan kérdést teszek fel, amelyre sok válasz adható. Például
Soroljátok fel a Nap körül keringő bolygókat! (Sz.f.gy. 22–23. oldal, A Jupiter: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars,
Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz) Ezzel a feladattal a tankönyv 23. oldalán lévő 3. feladat önálló
megoldását is elő tudjuk készíteni: Sorold fel a Nap körül keringő bolygókat! A legtávolabbival kezdd!
2. A diákok sorban válaszolnak a csoporton belül, de úgy, hogy egy lapra listát állítanak össze.
Mindegyikük leír egy választ, majd továbbadja a társának. A lap körbemegy az asztalon. Ha valaki megakad, segítséget kaphat a társától, vagy egy vízszintes vonallal jelzi, hogy nem tud többet mondani.
Feladatküldés: Nagyon jól használható ismétléskor, összefoglaláskor. Természetesen a szövegértő képesség fejlesztésekor is alkalmazhatjuk. Rövid idő alatt elvégezhető. Minden tanuló aktívan részt vesz a
munkában, hiszen mindenki kérdező és válaszoló is egy személyben. A lépései:
1. A csoporton belül minden diák kigondol egy kérdést, amely egyértelműen megválaszolható, a tankönyvi szövegből ellenőrizhető, és felírja egy kártyára. Például: Mi a mai elnevezése az ókori Halikarnasszosz
településnek? (Sz.f.gy. 4–5. oldal, Mauszólosz síremléke)
2. A kérdést az alkotója felteszi a csoporttársainak.
3. A közös gondolkodás eredményeként ráírják a kártya hátuljára a választ: Bodrum.
4. Minden csoporttag esetében ugyanez az eljárás. Négyfős csoportban négy kérdés-válasz kártya keletkezik.
5. A csoportok kicserélik egymás között a kártyákat.
6. A csoportok választ adnak a kérdésekre, és összehasonlítják a felelet oldalon leírtakkal.
Egymás tanítása: A szövegek feldolgozásának nagyon hatékony, időtakarékos módszere. A kékbálna című
magyarázó-értelmező szövegen (Sz.f.gy. 16–17. oldal) mutatom be a technika lényegét.
1. Minden csoport a szövegnek (leckének) csak egy bekezdését (részét) olvassa el.
A szöveg 6 részből áll, tehát optimális esetben 6 csoportot kell létrehoznunk. Amennyiben magas az
osztálylétszám, kontrollcsoportokat is alakíthatunk. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a bekezdést két csoport
is értelmezheti.
2. Közös megbeszélés útján megoldják a bekezdésükhöz (szövegrészükhöz) kapcsolódó feladato(ka)t.
Közösen végigolvassuk a szöveghez kapcsolódó feladatok utasításait. A csoportok jelentkeznek, ha úgy
gondolják, hogy a feladat az ő bekezdésükhöz tartozik. Minden csoport bekarikázza azokat a feladatszámokat, amelyekkel dolgozni fog. A kékbálna című szöveghez tartozó feladatok besorolása a következő:
1. feladat
1. és 2. bekezdés
2. feladat
2. bekezdés
3. feladat
2. bekezdés
4. feladat
3. bekezdés
5. feladat
3. bekezdés
6. feladat
4. bekezdés
7. feladat
5. bekezdés
8. feladat
6. bekezdés
Összefoglaláshoz: Interaktív tananyag témafeladatok 1.
Interaktív tananyag témafeladatok 2.
Interaktív játék
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3. A csoportszóvivők beszámolnak a többi csoportnak az általuk feldolgozott szövegrészből szerzett ismeretekről az interaktív tananyag felhasználásával.
4. A többi csoport tagjai kérdéseket tesznek fel a szakértő csoportnak.
5. Összesítik a tudásukat, tehát valamennyi csoport megismeri a szöveg (lecke) egészét, annak ismeretanyagát, információs bázisát.
A kooperatív tanulás előnyei:
◆ az együttműködésen alapuló osztályban eredményesebb a tanulás,
◆ a tanulók magasabb teljesítményre képesek,
◆ pozitívabb a gyerekek tanuláshoz való viszonya,
◆ kevesebb az ismeretszerzést zavaró viselkedés,
◆ a diákok elfogadóbbak és támogatóbbak a társaik iránt,
◆ csökkennek a pedagógusok tanulásirányítási problémái,
◆ kevesebbet kell fegyelmezniük,
◆ jobban alkalmazkodik a diákok szükségleteihez, állandó közlési és véleménynyilvánítási vágyához.

A projektmódszer

A projektmódszer a tanulók érdeklődésére, a tanárok és a diákok közös tevékenységére építő módszer,
amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg. A projektek olyan komplex feladatok,
amelyeknek a középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll.
A projekt ismérvei:
◆ komplex probléma, tantárgyközi téma áll a középpontjában;
◆ a gyerekek a főszereplői a folyamatnak;
◆ középpontjában a gyerekek által elfogadott cél áll;
◆ valóságos produkció, valóságos haszon érdekében történik;
◆ csak kooperációban valósítható meg.
A projektmódszer alkalmazásának lépései:
1. A téma kiválasztása, megfogalmazása: (minden témában szervezhető projekt)
2. Tervkészítés:
◆ a tanárnak itt is csupán az irányítás a feladata,
◆ a tanulókkal közösen, egyenrangú partnerként tervez,
◆ moderátorként a pedagógus meghatározza a feladatokat, a felelősöket, a helyszíneket, a munkaformákat, a projekt időtartamát, az elvárt produktumot és az értékelési szempontokat.
3. Adatgyűjtés: ez történhet az iskolában és az iskolán kívül is.
4. A téma feldolgozása:
◆ hagyományos órakeretben,
◆ epochákban,
◆ iskolai időkereten túl,
◆ a tanulók egyéni tapasztalatok alapján dolgoznak,
◆ a végeredmény a diákok közös munkája,
◆ a gyerekek egymástól is sokat tanulnak,
◆ a tanár elsősorban megfigyelő és segítő, nem pedig irányító.
5. A termék, produktum összeállítása: (ez mindig a projekt témájától függ)
◆ kiállítás,
◆ kiadvány,
◆ színpadi előadás összeállítása,
◆ konkrét tárgy, eszköz elkészítése.
6. Zárás, értékelés: (a projekt bemutatásával kezdődik)
◆ önértékelés,
◆ a társak munkájának pozitív értékelése.
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A projektmódszer előnyei:
◆ nagyfokú szabadság, tanulói önállóság;
◆ a tanulást indirekt módon biztosítja;
◆ a cél a produktum létrehozása, a tanulás ehhez képest eszközjellegű;
◆ integrálja az ismereteket;
◆ a demokratikus közélethez szükséges készségek elsajátítása;
◆ újfajta tanár-diák viszony.

Epocha

Az epocha szó jelentése időszak, korszak. Pedagógiai értelemben az epocharendszer lényege, hogy az
egyes, logikailag összetartozó témakörök, amelyek hagyományosan különböző tantárgyakban jelennek
meg, egy-egy epochán belül, tömbösítve kerülnek tárgyalásra: egy ideig nagy óraszámban van napirenden
a téma, majd utána a következő időszakban a tantárgy szünetel, és más tárgy témakörére, például a művészetekre kerül sor egy másik epochában. Az epochális oktatást magyarul tantárgytömbösítésnek nevezik.
A tantárgytömbösítés a tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között
egy adott tantárgy, adott műveltségi terület adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen,
minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan, egy-egy időszakra (legalább két hét) összevonva szervezik meg.
A közoktatási törvény 52. § (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének
legalább 5, 10 vagy 15%-át kell tantárgytömbösítésre fordítani.
A tömbösített oktatás órakeretének kiszámítására példa olvasható a Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyamos kötetének 27. oldalán.
A tantárgytömbösítéssel kapcsolatos elvárások:
◆ a tanítási ciklusoknak legalább kéthetenként váltaniuk kell egymást
◆ a bevont tantárgyak, műveltségi területek tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási
napra kell esniük,
◆ a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább két, a tantárgytömbösítésbe
bevont tanítási órának kell lennie,
◆ az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően kell megtartani.
Az epochális oktatás alkalmazása nagy együttműködési képességet feltételez az iskolán belül a pedagógusok között. A tantárgytömbösítésben részt vevő tanároknak tartalmilag pontosan egyeztetniük kell,
hogy egy adott téma közös tanítása során milyen pedagógiai tevékenységet végeznek az érintett osztályokban. Összehangolják a tanulók kompetenciafejlesztését, a könyvtár és az internet használatát. Kidolgozzák
a közösen alkalmazott ellenőrzési és értékelési módszereket, eszközöket (feladatlapok, felmérések, dicsérőkártyák stb.).
A pedagógus szerepe és feladata az epochális oktatásban:
◆ pozitív tanulási légkört alakítson ki az órákon, foglalkozásokon,
◆ tekintse a tanulókat partnernek,
◆ használja fel a tanítási-tanulási folyamatban a diákok meglévő tapasztalatait,
◆ tanítsa meg tanulni a gyerekeket,
◆ nyújtson lehetőséget számukra az egyéni és társas tanulási helyzetekre.
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A KOMMUNIKÁCIÓ
A kommunikáció fogalma és folyamata
A Magyar értelmező kéziszótár (Második, átdolgozott kiadás) a következőképpen határozza meg a
kommunikáció fogalmát: 1. Távk. | Közlés, híradás. | Ennek következménye. 2. Nyelvt Szociol Információk
közlése v. cseréje vmely erre szolgáló eszköz, ill. jelrendszer (nyelv, gesztusok stb.) útján. 3. Emberek közötti
kapcsolat, érintkezés.
Valójában mindenféle közlést kommunikációnak nevezhetünk. A kommunikációs folyamatot pedig a
következő ábra érzékelteti:

A pedagógiai kommunikáció
A pedagógiai kommunikációval azért kell kiemelten foglalkoznunk, mert ahogyan azt A kompetenciaalapú
oktatás és a Tanulásszervezés című fejezetekben már kifejtettem, szükség van a tanári szerep megváltozására.
Nagyon figyelemreméltó H. Varga Gyula megállapítása, amelyet 1996-ban magnetofonra felvett órák
meghallgatása és elemzése után tett közzé: „A tanítási óra 45 percéből átlagosan mintegy 30 perc telik
beszéddel. E félórányi időnek a 2/3 részében a tanár, 1/3 részében a diákok beszélnek. Ha a rájuk eső 10 percet
– 26 fős osztálylétszámot véve alapul – elosztjuk, kiderül, hogy egy átlagos órán a tanár 1200, egy tanuló
23 másodpercet beszél. (Ha egy nap mindenkinek 6 órája van, akkor a tanár 7200 másodpercet beszél, egy
diák pedig 138 másodpercet, vagyis alig több mint 2 percet! Persze van, aki csak a felét, vagy annyit sem.)
Mindenesetre a tanárok részéről elismerésre méltó teljesítmény.” Sajnos az elmúlt közel két évtized során nem
sokat léptünk előre ezen a téren. Felső tagozaton a tanítási órákat továbbra is a pedagógus beszéde uralja,
ennek ékes bizonyítéka a Szokoly István nevéhez fűződő felmérés. Hét fizikaórán készült jegyzőkönyv
alapján állította össze a következő táblázatot.
Megnyilatkozások
hossza
1-2 mondatos
3-5 mondatos
5 mondatnál hosszabb

Megnyilatkozások száma

Tanár mondta

Tanulók mondták

1400
147
43

46%
89%
88%

54%
11%
12%

Érdemes egy kicsit elidőzni ennél a táblázatnál. Egyértelműen látszik a tanári beszéd túlsúlya. A tanulók
megszólalásai összeadódnak, tehát az egy tanulóra eső százalék alig kimutatható. Ha meg is szólal valame
lyik diák, többnyire 1-2 mondatot mond. Az ennél hosszabb közlés szinte csak a tanár privilégiuma. A mai
gyerekek többsége azonban képtelen passzív befogadóként, szinte némaságra ítélve végigülni egy-egy taní
tási órát.
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Távol álljon tőlem az általánosítás, hiszen az ilyenfajta óravezetés ellenkezőjére is sok példát láttam az
iskolákban, de sajnos még a fiatal kollégák egy része is a tanári magyarázatban látja a tudás átadásának
egyetlen lehetőségét.
Emlékezzünk vissza arra, hogy dr. Spencer Kagan a kooperatív tanulás első alapelveként a párhuzamos
(egyidejű) interakciót fogalmazta meg. Előnyét többek között ebben látja: „Az összehasonlítás kedvéért most
tegyük fel, hogy a kooperatív órákon is csak 10 perc jut a diákoknak. Ha a »soros« interakciókat alkalmazó
óravezetés helyett a »párhuzamos« óravezetést alkalmazzuk (például a tanulókat párban dolgoztatjuk),
akkor egyszerre az osztály fele beszélhet. Így az egy főre jutó idő 20 mp-ről 5 percre nő [Kagan 30 fős
osztálylétszámmal számol], ami az előbbinek a 15-szöröse. A fennmaradó 5 perc is aktívabb részvétellel telik,
mint az előző esetben, hiszen a tanulók sokkal érintettebbek, hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk, mintha
a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget.”
A páros és csoportos kooperatív munkaformák alkalmazása során tehát a tanári beszéd minimálisra
csökken, és a diákoknak több lehetőségük van a megszólalásra, hiszen már nemcsak a pedagógussal
folytathatnak párbeszédet, hanem a társukkal vagy társaikkal is. A pedagógiai kommunikáció alapvető
célja tehát a fejlesztő, személyiséggazdagító és azt kibontakoztató szándék.
Napjaink „ideális” pedagógustípusa a reflektív tanár, aki nem minden tudás egyetlen forrása, hanem
a tanulás-tanítási folyamatban a tanulók partnere, tanácsadója, a tanulási folyamat koordinátora.
A pedagógiai kommunikáció sajátossága, hogy pedagógiai céloknak alárendelt és pedagógiailag szabá
lyozott, intézményesült kommunikáció. A pedagógiai kommunikáció elsődleges tárgya a nevelők és tanu
lók, valamint a tanulók egymás közti interakciójának kommunikatív mozzanatai.

A pedagógus kommunikációs ügyessége
Ballér Endre 1983-as kísérletében tanulókkal összeállíttatott egy listát, hogy szerintük melyek az általuk
kedvelt, eredményesnek tartott pedagógusra jellemző tulajdonságok. A gyerekek számára a következő tulaj
donságok megléte fontos egy pedagógus személyiségében, amelyek számukra kedvessé, kedveltté teszik
a velük foglalkozó tanárt:
◆ a szakmai és általános műveltség,
◆ a gyermekszeretet,
◆ a lelkiismeretesség,
◆ a hivatástudat,
◆ az igényesség,
◆ a példamutató magatartás,
◆ a pedagógiai érzék,
◆ a derű,
◆ a szuggesztivitás.
Sallai Éva hét, a pedagógiai munkát elősegítő képességet jelöl meg. Ezek közül most csak a kommunikációs
ügyességgel foglalkozom. A többi képességről a Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 5. évfolyamos
kötetének 35. oldalán olvashatnak az érdeklődő kollégák.
A kommunikációs ügyesség azt jelenti, hogy a pedagógus a kommunikációs modell mindkét oldalán
(feladó és címzett) egyaránt hatékonyan működik. Feladóként a lehető legpontosabban tudja megfogalmazni
az üzeneteit, címzettként a legpontosabban tudja megérteni és befogadni a feladó üzeneteit, beleértve
a testbeszéd és a metakommunikáció jeleit.
A tanóra roppant bonyolult kommunikációs mező, ami a pedagógus részéről nagyfokú figyelemmegosztást
igényel. Egyrészt figyel az éppen aktuális beszédpartnerére, valamint az osztály egészére is. Kérdést tesz
fel, utasít, ellenőriz, értékel, korrigál, esetleg még fegyelmez is. Tehát a pedagógus a tanítási órán többféle
beszédaktust hajt végre.
Mielőtt kitérnék a pedagógus beszédaktusaira, néhány szót ejtek a tanárok kommunikációs eszközeiről.
A kommunikációs mező nagysága – osztály, csoport, tanulópár, egyén – meghatározza a tanári beszéd
hangerejét, hangfekvését és a beszéd tempóját.
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A pedagógus természetesen minden megnyilatkozásában él a nem verbális kommunikációs eszközök
adta lehetőségekkel, amelyek alkalmazása erősen függ a tanár személyiségétől és a pedagógiai stílusától
is. A következő táblázatban két különböző tanári stílusra jellemző nem verbális kommunikációs
megnyilvánulásokat gyűjtöttem össze:
Stílus
Együttműködő

Korlátozó

Jellemzői
Támogatóan
együttműködő,
megértő, fejlesztő

Távolságtartás

Nem centrális
helyzetű, a személyes zónában
is kommunikál
Parancsoló, utasító, Majdnem
tiltó, büntető
centrális

Tekintet
Képes tekintetet tartani,
élénk szem
mozgású
Határozott,
kissé szűk
pupilla

Mimika
Pozitív érzések
tükröződése,
gyakran mosolyog
Határozott, ke
mény száj körüli
vonások, gyakori
homlokráncolás

Fejtartás

Gesztus

Nyugodt,
kissé lefelé
irányuló

Enyhén feszes,
aktív, a gesz
tusváltása
gördülékeny
Kissé merev, Egyenes, me
egyenes fej rev testtar
tartás, rit tás, irányító
kán bólint gesztusok

A tanári beszédproduktum egyik gyakori válfaja a megszólítás, ami valójában a beszédjog átadása
a tanuló számára. Abban az esetben, ha a megszólítás megelőzi a kérdést vagy az utasítást, pl.: Kata! Ki
a történet főszereplője?, az a tapasztalat, hogy a többiek hátradőlnek, és Katára bízzák a feladat megoldását,
azaz nem éreznek késztetést arra, hogy ők is gondolkodjanak. Tehát a megszólítást mindenképpen meg kell
előznie az utasításnak, a kérdésnek, hiszen mindkettő az egész osztálynak (frontális osztálymunka esetén)
vagy egy csoportnak (csoportmunka esetén) szól.

A tanári kérdés és utasítás
A tanári kérdés elsősorban nem nyelvészeti, hanem didaktikai kategória. Általában az kérdez, aki nem
tud valamit. Egészen más a helyzet a tanári kérdés esetében, hiszen az kérdez, aki többet tud a kérdezettnél.
A tanári kérdés a pedagógus informálását segíti, annak kontrollálása, hogy tanítványai elsajátították-e
a korábban tárgyalt tananyagot vagy olyan ismereteket, amelyeket illik tudniuk. Ugyanakkor a tanári
kérdés változatos oktatási célok megvalósításának szolgálatába is állítható.
Csak jól feltett kérdések esetén van arra reményünk, hogy a tanulók jó választ adjanak. A jó kérdezés
jellemzőit a következőkben lehet összefoglalni:
1. A kérdés feleljen meg a tanulók értelmi képességeinek! A túl könnyű kérdést „sértőnek” érzik, a túl nehéz kérdés a többség passzivitásához vezethet.
2. A kérdés tömör, világos, pontos és egyértelmű legyen! Ha túl általánosan fogalmazunk, a gyerekek
nehezen jönnek rá, milyen választ várunk tőlük.
Hány bábura van szükség a játékhoz? helyette Összesen hány bábura van szükség a játékhoz?
A választ a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam című tankönyv 10. oldalán találják meg a tanulók,
a Hódító című szöveg bábukról szóló bekezdésében. „A két játékos egy-egy csapat bábuval rendelkezik.
A csapatok eltérő színűek, és nyolc közönséges és egy külön jellel ellátott bábuból, a királyból állnak.” Mivel
a kérdésben az összes báburól esik szó, ezért a tanulóknak rá kell jönniük, hogy egy csapat 9 bábuból áll.
A két csapatban összesen 18 bábu szükséges.
Gyakran hallottam bemutatóórákon is kettős, sőt hármas kérdésfeltevést, s bizony a kollégának végül
szét kellett szednie a kérdéseit, hogy választ kapjon rájuk. Az ilyen típusú kérdésekkel nemhogy időt
takarítanánk meg, hanem több időt veszünk el a tanítási órából a kelleténél.
Mikor, hol, hány versenyzővel rendezték meg az első autóversenyt?
helyette Melyik évben rendezték meg az első autóversenyt?
Milyen útvonalon folyt az első autóverseny?
Hány versenyző indult?
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3. A kérdés fejlessze a tanulók gondolkodási képességeit!
4. Adjunk időt a tanulóknak a gondolkodásra! A kérdés elhangzása utáni csend nagyon aktív tanulói
tevékenységre, a gondolkodásra enged következtetni. Nem érdemes az első jelentkezőt azonnal felszólítani,
mert a lassabban gondolkodókat magáról a gondolkodásról is leszoktatjuk. A kérdés nehézségi foka
határozza meg a gondolkodásra szánt időt.
5. Több tanulótól is hallgassuk meg a választ! Sajnos az is gyakori tapasztalat, hogy a tanár által feltett
kérdések zömére a jó képességű tanulók adják meg a választ. A többiek passzív szemlélői a pedagógus és a
jó tanulók kérdés-felelet „játékának”.
6. A tanulók válaszait is kezeljük differenciáltan! Elképzelhető, hogy helytelen vagy részben helyes választ
kapunk a felszólított tanulótól. Ilyenkor minden vérbeli pedagógus megpróbálja rávezetni a tanulót a helyes
válaszra. Természetesen ez nem minden esetben jár sikerrel, ilyenkor nem követünk el szentségtörést, ha
egy másik tanulót szólítunk fel.
Az eredményes kérdezéshez a következő helytelen kérdezési formákat kell kerülnünk:
■ az eldöntendő kérdéseket (Tudod-e, mi a különbség a csillag és a bolygó között?),
■ a sugalmazó kérdéseket (Ugye 17 holdja van a Jupiternek?),
■ a kérdések ismétlését (Mihez hasonlítja a szöveg szerzője a naprendszerünket és a Földet? Vajon
mihez hasonlítja a szöveg szerzője a naprendszerünket és a Földet?),
■ a kérdések átfogalmazását (Mihez hasonlítja a szöveg szerzője a naprendszerünket és a Földet?
Hogyan teszi szemléletessé a szövegben a szerző a naprendszerünket és a Földet?).
Lehetőleg ne adjuk meg a saját kérdéseinkre mi magunk a választ. Roppant zavaró és felesleges a tanulók
válaszainak rendszeres ismétlése.
A következő táblázat a gondolkodás szintjeihez kapcsolódó helyes kérdésfeltevéseket tartalmazza.
A GONDOLKODÁS SZINTJEI
(kognitív taxonómia)

PÉLDA A KÉRDÉSFELTEVÉSEKRE
Alapműveletek

ISMERET
A tanuló képes tényeket, fogalmakat, módszereket,
szabályokat felismerni vagy felidézni.

Ki, mi, mikor, hol, hogyan, mennyi, milyen, melyik…?

MEGÉRTÉS
A tanuló megérti, amit közöltek vele, fel tudja
használni a közlés tartalmát anélkül, hogy másfajta
tartalommal hozná kapcsolatba.

Mi az alapötlete…?
Milyennek képzeled…?
Mit gondolsz…?
Hogyan foglalnád össze…?
Miért…?

ALKALMAZÁS
A tanuló képes az elméleti ismereteket, szabályokat, Hogyan példázza…?
elveket, módszereket konkrét és sajátos esetekben
Hogyan áll kapcsolatban…?
használni.
Magasabb rendű műveletek
ELEMZÉS
(analízis)
A tanuló képes az adott tartalmat összetevő
elemeire, részeire bontani.
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Mik a részei vagy tulajdonságai…?
Hogyan csoportosítanád…?
Miben hasonlít, miben különbözik…?
Mik az okai, indítékai…?
Mivel tudnád bizonyítani…?
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EGYBEFOGLALÁS
(szintézis)
A tanuló képes az elemekkel, részekkel dolgozni,
ezeket összerakni egy egésszé, képes egy új modellt
vagy struktúrát létrehozni.
ÉRTÉKELÉS
A tanuló képes mennyiségi és minőségi ítéleteket
alkotni arról, hogy anyagok és módszerek
mennyiben tesznek eleget a kritériumoknak.

Mire következtetsz…?
Milyen gondolatokat fűznél…?
Hogyan terveznél, készítenél egy új…?
Mi történne, ha …-t …-vel kombinálnánk…?
Mi lenne, ha…?
Milyen megoldást javasolsz?
Egyetértesz-e…?
Mit gondolsz…?
Mi a legfontosabb…?
Hogyan rangsorolnád…?
Hogyan döntenél…?
Milyen feltételeket szabnál…?

A tanári utasítás a különféle tanórai feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek elvégeztetésére irányul.
Vonatkozhat a taneszközök használatára: „Nyissátok ki a könyveteket, vegyetek elő ceruzát és radírt is!”
Tartalmazhat tanári kérdést is: „Soroljátok fel, mivel táplálkozik a vörös gém!”
A következő táblázat a gondolkodás szintjeihez kapcsolódó feladatmeghatározásokat tartalmazza.
A GONDOLKODÁS SZINTJEI
(kognitív taxonómia)

PÉLDA A FELADAT-MEGHATÁROZÁSOKRA
Alapműveletek

ISMERET
A tanuló képes tényeket, fogalmakat, módszereket,
szabályokat felismerni vagy felidézni.

Nevezd meg…!
Sorold fel…!
Határozd meg…!
Válaszd ki…!
Jelöld meg…!
MEGÉRTÉS
Képzeld el…!
A tanuló megérti, amit közöltek vele, fel tudja
Mondd el a saját szavaiddal!
használni a közlés tartalmát anélkül, hogy másfajta Mondj példát…!
tartalommal hozná kapcsolatba.
Különböztesd meg…!
Magyarázd el…!
Egészítsd ki…!
Rajzold le…!
Használd fel…!
ALKALMAZÁS
A tanuló képes az elméleti ismereteket, szabályokat, Változtasd meg…!
Számítsd ki…!
elveket, módszereket konkrét és sajátos esetekben
használni.
Módosítsd…!
Találd meg…!
Mutasd be…!
Magasabb rendű műveletek
ELEMZÉS
(analízis)
A tanuló képes az adott tartalmat összetevő
elemeire, részeire bontani.

Oszd fel…!
Vázold fel…!
Számítsd ki…!
Módosítsd…!
Találd meg…!
Mutasd be…!
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EGYBEFOGLALÁS
(szintézis)
A tanuló képes az elemekkel, részekkel dolgozni,
ezeket összerakni egy egésszé, képes egy új modellt
vagy struktúrát létrehozni.
ÉRTÉKELÉS
A tanuló képes mennyiségi és minőségi ítéleteket
alkotni arról, hogy anyagok és módszerek
mennyiben tesznek eleget a kritériumoknak.

Csoportosítsd…!
Kapcsold össze…!
Tervezd meg…!
Alkosd meg…!
Javasolj megoldást…!
Döntsd el…!
Ítéld meg…!
Értékeld…!
Becsüld fel…!
Bizonyítsd be…!
Rangsorold…!

A folyamatos értékelés
Az értékelés az iskolai, főleg az osztálybeli élet szerves része, fontos eleme. A tanárok folyamatosan, spontán
vagy tudatos formában értékelik a tanulók tantárgyi teljesítményét, szorgalmát, viselkedését stb. Ezek az
értékelések fontos szerepet töltenek be a diákok személyiségének és iskolai teljesítményének alakulásában.
A pedagógus értékelő tevékenysége mintát ad a gyerekeknek az önértékeléshez és a társak értékeléséhez.
A szakirodalom az értékelésnek három típusát különbözteti meg:
1. Diagnosztikus mérés: helyzetfeltárás.
2. Formatív értékelés: segítés, fejlesztés.
3. Szummatív értékelés: minősítés.
A diagnosztikus értékelés célja az, hogy a pedagógus részletes információt szerezzen arról, a tanulók
megfelelnek-e az elvárásoknak, hol vannak lemaradásaik, melyik területen kiemelkedő a tudásuk, illetve
képességeik. Mindezek ismerete a továbbfejlesztéshez és a tanulók képesség szerinti differenciálásához
elengedhetetlen.
A formatív értékelés a tanulási sikerek megerősítését szolgálja, valamint a tanulási hibák, nehézségek
feltárását, ami lehetővé teszi a korrekciót, illetve a tanulói önkorrekciót.
Meggyőződésem, hogy nemcsak nagyon erős motiváló ereje van a dicséretnek, hanem kihat a gyermek
személyiségének fejlődésére, hozzájárul a tanuláshoz, az adott tantárgyhoz, sőt a pedagógushoz való pozitív
viszony kialakulásához és erősödéséhez. Úgy vélem, minden tanulóban van olyan képesség, teljesítmény,
amit megdicsérhetünk. Az a diák, aki minden órát az esélytelenek nyugalmával ül végig, hiszen őt úgysem
fogja megdicsérni senki, mert nem képes megoldani a feladatokat, előbb-utóbb feladja, és elkeseredettsége
akár agresszióba is átcsaphat. Tankönyvszerzőként törekedtem arra, hogy mindig legyen olyan feladat a
könyveimben, amit egy gyenge képességű tanuló is meg tud oldani. A jóváhagyás szóbeli vagy írásbeli
dicsérettel párosulva csodákra képes. Jól bevált gyakorlat volt az osztályaimban a piros pontok gyűjtése.
Ügyeltem arra, hogy a gyenge képességű tanítványaim is képesek legyenek 2-3 piros pontot gyűjteni egy
órán, aminek esélyét a párban végzett vagy a csoportmunkával tovább fokozhattam.
Gyakran éltem a biztatással is. Sok visszahúzódó tanítványomnak az is sokat jelentett, ha buzdítottam,
bátorítottam őket.
Részben helyes válasz esetén minden pedagógus a helyreigazítást alkalmazza. Ez esetben a legfőbb cél
a pontosítás, amit vagy úgy érünk el, hogy a válaszadó tanulót próbáljuk meg újabb kérdéssel rávezetni
a helyes megoldásra, vagy egy másik tanuló végzi el a pontosítást.
Az elvetés is az értékelés egyik fajtája. Rossz válasz esetén sem marad el az értékelés, de törekednünk kell
arra, hogy eljuttassuk a tanulót a helyes válaszig.
A tanári értékeléssel kapcsolatban megfogalmazódik az is, hogy csak azt értékelheti a pedagógus, amit
korábban meg is tanított. Ezzel nagyjából egyet is lehet érteni, de ne felejtsük el, hogy a gyerekek a tudá
suknak csak 28%-át szerzik az iskolában, tehát bátran kérdezhetünk olyat is a tanítványainktól, ami nem
tananyag, de ez nem lehet a szummatív értékelés része.
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A szummatív értékelés egy-egy nevelési-oktatási szakasz zárása, amelynek célja az összegzés, a záró
minősítés. Ezt az értékelést alkalmazzuk egy-egy téma lezárásakor, félévi és év végi értékeléskor. Ma
gyarországon a tanulók iskolai teljesítményét döntően öt osztályzattal értékelik. Az osztályozás mindig
melegágya volt a pedagógiai vitáknak. Ellenzői leginkább azzal érvelnek, hogy az öt számjegy nem fejezi ki
a tanulói teljesítmény összetettségét, szorongást, félelmet kelt a tanulókban, kategóriákba sorolja őket.
A szöveges értékelés bevezetése alsó tagozaton azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Többek között azért, mert beigazolta az osztályozás mellett kardoskodók álláspontját, miszerint a tanárok,
tanulók és szülők hozzászoktak az osztályozáshoz, értik az üzenetét, tehát ez értékelő és visszacsatoló
szerepet is betölt. Ezzel szemben a szöveges értékelésben leírtakat a szülők egy jelentős része nem is értette,
s meg is kérdezte a pedagógustól: „Tessék mondani, akkor hányas a gyermekem irodalomból?!”

A kommunikációs nevelés célja
A kommunikációs nevelés összetettségét a következő ábra bizonyítja:
KOMMUNIKÁCIÓ
		
Verbális		
					
Szóbeli			
			
			
			

Írásbeli

Szövegértés
Szövegalkotás
Nyelvhasználat

Beszédművelés		
Helyesejtés
Nyelvhelyesség
			

Nem verbális
(testbeszéd, metakommunikáció)

Írás, helyesírás

ILLEM

A kommunikációs nevelés céljai a következők:
1. A szóbeli és írásbeli szövegértési képesség fejlesztése.
2. A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség fejlesztése.
3. A viselkedéskultúra fejlesztése.
Ezeknek a céloknak a megvalósításáról A szövegértő képesség fejlesztésének módszertani lépései és A szö
vegalkotási képesség fejlesztése című fejezetekben lesz szó.

A kommunikációtanítás részterületei
1. A kommunikációval és a szöveggel kapcsolatos elméleti ismeretek tanítása.
2. Szóbeli kommunikációs gyakorlatok.
3. Általános szövegszerkesztési ismeretek tanítása, alkalmazása.
4. A szövegtípusnak megfelelő műfaji sajátosságok tanítása, alkalmazása.
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AZ OLVASÁSI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE
A FEJLESZTŐ SZAKASZBAN
Az olvasás
Az olvasás, a szövegértés fogalmát a PISA-vizsgálat a következő módon fogalmazta meg: „…az írott szövegek
megértése, felhasználása és az ezekre való reflektálás annak érdekében, hogy az egyén elérje céljait, fejlessze
tudását és képességeit, részt vegyen a mindennapi életben.”
Mindenekelőtt azt kell leszögeznünk, hogy a szövegértő képesség fejlesztéséhez elengedhetetlen feltétel az
olvasástechnika eszközszintű használata. Az olvasás során a grafikus jelek feldolgozása történik, azaz a vizuálisan kódolt információk hangzó nyelvvé, gondolatokká alakulnak. Az olvasás produktív folyamat. Olyan komplex, bonyolult képesség, amely sajátos rutinokból, készségekből és ismeretekből szerveződik, és amely kognitív
(megismerő) tényezőket is magában foglal, pl.: figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás stb.
Az értő olvasás feltételei:
■ Szilárd olvasástechnika, gyors és pontos dekódolás
■ Nyelvi tudás (beszédértés, szókincs)
■ Megfelelő háttértudás, -ismeret
■ Gondolkodási képességek
■ Rendszeres olvasási tevékenység

Az olvasási képesség hierarchikus modellje
Lénárt Ferenc a következő szinteket különbözteti meg:
1. szint
Olvasástechnika
A betűk felismerése, összeolvasása, dekódolás.
2. szint
Értő olvasás
A szövegben kifejtett gondolatok, információk szó szerinti megértése. A feltett kérdésekre a szövegben való
visszakereséssel megadható a válasz. Erre a szintre a 4. évfolyam végére kell(ene) eljuttatni a tanulókat.
3. szint
Értelmező olvasás
A szöveggel kapcsolatos kérdésre közvetlenül nem adható meg a válasz. A szó szerinti megértésen túl a sorok
mögé kell látni, azaz ki kell következtetni a választ. Ok-okozati viszonyokat kell megérteni. Továbbá szükség
van a rejtett gondolatok, a mögöttes, illetve alkalmi jelentések feltárására. Az olvasónak az olvasottak alapján
különböző „fordításokat” kell végeznie, pl.: átfogalmazás, rajz készítése, cselekvés végzése stb. Ki kell deríteni
nemcsak a hiányzó szavakat, kifejezéseket, hanem az írói szándékot is. Ezt a szintet 8. évfolyam végére kell elérniük a diákoknak.
4. szint
Bíráló (kritikai) olvasás
Ezen a szinten az olvasó már képes az olvasottakat összevetni saját tapasztalataival, más forrásokkal. El tudja
különíteni a tényt a véleménytől. Képes felfedezni az ellentmondásokat és a hibákat. Értékeli a szöveget, más
szöveghez, erkölcsi normához viszonyítja. Feltárja a szerző viszonyát a témához. A középiskolai fejlesztés feladata elérni ezt a szintet.
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5. szint
Alkotó (kreatív) olvasás
A legfelső szinten az olvasó képes belső képeket alkotni, az olvasottakat megjeleníteni, ellentmondásokat
megszüntetni. Bele tudja élni magát egy-egy szereplő helyzetébe. Tudja folytatni vagy megváltoztatni a történetet.

Az olvasás technikája
A tanulók az olvasástechnikából adódó hibáikat (betűtévesztés, betűkihagyás) azonnal javítsák lehetőleg
önállóan, de nagyon gyenge képességű diákoknak elkél még a tanári segítség is. Úgy gondolom, a fejlesztő
szakaszban is fontos néhány percet biztosítani a gyorsolvasási gyakorlatok rendszeres végeztetésére – és
nem csak magyarórákon!

Gyorsolvasási gyakorlatok

A következő feladattípusokat az olvasás tempójának és pontosságának fokozása érdekében gyakoroltassuk a tanulókkal. Ezek a gyakorlattípusok akkor hatékonyak igazán, ha rendszeresen, tréningszerűen alkalmazzuk, lehetőség szerint minden tanítási órán, amikor az adott tantárgy szaknyelvéből választhatunk
szavakat, szószerkezeteket, esetleg mondatokat.
A gyakorlatok példáit a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 7. évfolyam című tankönyvemhez készült interaktív tananyag-feldolgozás Gyakoroljunk! részéből vettem. Interaktív tábla vagy projektor hiányában
fóliára írva írásvetítőn is kivetíthetjük a tanulóknak ezeket a feladatokat.
Látószögnövelő gyakorlatok
A síkban vízszintesen, piramisalakban elhelyezett szavakat a tanulók egyszeri rápillantással, a tekintet
rögzítése nélkül olvassák el. Nehezíthető úgy, hogy a gyerekek számára írásvetítőn a szópiramisnak csak
egy-egy elemét villantjuk fel. Ehhez alkalmazhatunk egy lapot, amelyre középen „ablakot” vágunk.
Az ablakban mindig csak egy szót villantunk fel az írásvetítő segítségével. Az a tanuló, aki el tudja olvasni
a felvillantott szót, jelentkezik. A jelentkezők közül választjuk ki azt, aki hangosan megmondja, mi volt az
olvasott szó.
Mauszólosz síremléke
Olvassátok el az egymás után felvillanó szavakat! Jelentkezzen az, aki a felvillanás alatt el tudta olvasni a szót!
Kária
Árész
Artemiszia
Antipatrosz
Mauszólosz
Hekatomnosz
A Nagyerdei Kultúrpark
Olvassátok el az egymás után felvillanó kifejezéseket! Jelentkezzen az, aki a felvillanás alatt el tudta ol
vasni a szót!
sörényes juh
bejárati pénztár
repülő csészealj
gazdasági udvar
ragadozó madarak
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Hódító
Olvassátok el az egymás után felvillanó szavakat! Jelentkezzen az, aki a felvillanás alatt el tudta olvasni a szót!
					6.			8.
2.			eltérő színű		központi erőd
nyolcvanegy		
10.				7.
9.		
megvastagított vonal		
elfoglalási terv
hasonló módon		
		
4.			
						csapat		
5.		
3.		
1.
játékmező		király		bábu
(A számok a szavak felvillanásának sorrendjét jelölik.)
Hódító
Olvassátok el közepes hangerővel, közepes tempóban a következő, egyre hosszabbodó mondatokat!
Játszik.
Tibi és Zsolti játszik.
Tibi és Zsolti egy érdekes játékot játszik.
Tibi és Zsolti egy érdekes, stratégiai játékot játszik.
Tibi és Zsolti egy érdekes, stratégiai, dámaszerű játékot játszik.
Ritmikus szemmozgást fejlesztő gyakorlatok
Olvasás közben a szem úgynevezett szökellő mozgást végez a nyomtatott sorokon. A szem a megállás
pillanatában rögzíti, „fényképezi le” a jeleket (szavakat, szószerkezeteket). Igazából a rögzítési szünetben
olvasunk. A cél az, hogy a tanulók minél több betűt lássanak át, így kevesebb szemugrással érnek a sor
végére. Ez azért is fontos, mert a mondatok indításakor már látniuk kell a mondatvégi írásjelet. Más
hanglejtéssel olvasandó a következő mondat, ha kijelentésként, kérésként vagy felkiáltásként található a
szövegben: Holnap délután megyünk kirándulni a hegyekbe. (!) (?)
A kékbálna
Először a nagybetűvel írt szavakat olvassátok föl, majd a kisbetűvel írtakat!
méter ÓRIÁSI kilogramm
HATALMAS tonna GIGÁSZI
centiméter MONUMENTÁLIS nap
IRDATLAN év KOLOSSZÁLIS
A Forma–1 diadalútja
Olvasd el a következő szavakat a kirajzolódó vonalak útmutatása szerint!
népszerű		

erkölcsi

betartandó					előírt
egyszerű

→

szabályok			áthághatatlan

gyapjútartalmú				népszerűtlen
			helyesírási		etikai
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Jelfelismerési gyakorlatok
A gyakoroltatás célja a pontos olvasásra késztetés. A tanulók a szóhalmazokban a kiemelt szó ismétlődését
keresik. Úgy is nehezíthetjük a gyakorlatot, hogy nem adjuk meg előre, milyen szót, szórészt keressenek.
II. Rákóczi Ferenc
Kattints rá azokra a szavakra, amelyekben a kiemelt szórészt megtalálod!
Olvassátok fel közösen a megjelölt szavakat!
vár lekváros árván várakozás
kaptár kavarás várárok
varrás vájár vásárok
várkapitány sárvári
megvárt ivarérett
Hibakereső gyakorlatok
Ugyancsak pontos olvasásra szoktatja a tanulókat, amikor a jelsoroszlopokban kell megkeresniük
a hibátlanul leírt szót. Főleg a felületesen olvasók számára kiváló gyakorlat. A hibák megnevezésével
nagyszerűen alkalmazható a helyesírási képesség fejlesztésére is.
Jó tanácsok macskatartóknak
Jelöld meg, hányadik kifejezés hibátlan az aláhúzott kifejezés alatti oszlopban! Nevezd meg, mi a hiba a
többiben!
Nem allergiás-e valaki a macskaszőrre?
Nem alergiás-e valaki a macskaszőrre?
Nem allergiás-e valaki a macskaszőrre?
Nem allergiás-e valaki a macskaszőre?
Nem allergiás-e valkai a macskaszőrre?
Nem allergias-e valaki a macskaszőrre?
Nyomdatechnikailag hibás szavak, mondatok olvasása
Ez a gyakorlat az olvasástechnikán kívül kiválóan fejleszti a megfigyelőképességet, a kombinatorikai
készséget, sőt a szókincset is. A gyerekek könnyebben el tudják olvasni azokat a szavakat, amelyeknek a
felső része látható. Ha az alsó részük van takarásban, bizony sokszor próbálkozniuk kell.
VilágHÓdító deszka
Próbáljátok meg elolvasni a következő, nyomdatechnikailag hibás szavakat!
népszerű hódeszka bolondos
gyerkőc sítalpak üvegszövet
falap hurok sípálya fanyalog
Minden snowboardos hóbortos.
Kiejtési és olvasási gyakorlatok
Ebben a csoportban a tanulók az idegen szavak, nevek kiejtését, illetve a nyelvtörőket gyakorolhatják.
Az idegen szavak esetében, ha a helyes ejtésmódra kattintunk, halljuk is a kiejtést. A nyelvtörőknél külön
hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a tempó növelése nem okozhatja a hangerő emelését.
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Mauszólosz síremléke
Keresd meg a tulajdonnevek megfelelő ejtésmódját! Kattints a helyesre!
Kheopsz
Rhodosz
Szathürosz
Phüteosz
Epheszosz

[keopsz]
[rhodosz]
[szathürosz]
[püteosz]
[epheszosz]

[kheopsz]
[rodosz]
[szatürosz]
[phüteosz]
[efeszosz]

VilágHÓdító deszka
Keresd meg az alábbi szavak megfelelő ejtésmódját! Kattints a helyesre!
snowboard
freestyle
bigfoot
Michigen
Muskegon

[sznóboard]
[frísztálj]
[bigfut]		
[misigen]
[muszkegon]

[sznóbord]
[frísztájl]
[bigfút]
[micsigen]
[maszkign]

A kékbálna
Olvassátok fel először lassú, közepes, majd gyors tempóban a következő nyelvtörőt!
Mit lopsz, Küklopsz?
Tán gipsz klipszet lopsz, Küklopsz?
Kócos Cili citerázik,
citeráján C-dúrt játszik.

A hangos olvasás gyakorlásának módszerei
Bár ez a tanári segédkönyv elsősorban a szövegértéssel foglalkozik, a gyakorlati tapasztalat és a kollégák
kérése ösztönzött arra, hogy foglalkozzam a hangos olvasás felső tagozatbeli fejlesztésének módozataival is.
A szöveg(rész) felolvasásának metodikai algoritmusa a következő:
1. A szöveg néma (csendes) elolvasása.
2. Felkészülés a hangos olvasásra: nehezen olvasható szavak, kifejezések (terjedelmes szavak, mássalhangzó-torlódások, idegen tulajdonnevek, közszók stb.) aláhúzása.
3. Egyéni, hangos olvasás.
4. Értékelés, javítás, javíttatás.
A 4. pontban leírtakra külön is felhívom a kollégák figyelmét. A tanulói hangos olvasást lehetőleg mindig
kísérje tanári vagy tanulói értékelés. Érdemes előre megfigyelési szempontot adni a többi tanulónak. Például a szöveghűség, a tempó, a hangerő megválasztása, a mondatok hanglejtése stb. Két-három irányított
megfigyelési szempontnál többet azonban lehetőleg ne adjunk, mert a gyerekek nem tudnak ennél több
szempontra figyelni. A tanári értékelés példaértékű legyen, hiszen mintául szolgál a majdani tanulói értékelésekhez. Szoktassuk arra a tanítványainkat, hogy először dicsérettel kezdjék az értékelést. A bírálat is jó
szándékú legyen, lehetőleg a javítás mikéntjét is tartalmazza: „Olvass hangosabban! Jobban artikulálj, mert
így nehezen érthető a felolvasásod!”
Gyakran visszatérő tantárgy-pedagógiai dilemma az, hogy hibázás esetén azonnal javítsuk a hibát, vagy
várjuk meg, amíg a tanuló végigolvassa a számára kijelölt szöveget vagy szövegrészt. Én az utóbbi eljárást
javaslom. Sok tanuló, főként a gátlásos, visszahúzódó gyermekek teljesen elveszíthetik az önbizalmukat, ha
mindig megállítjuk őket olvasás közben. Ekkor egyre többet hibáznak, hiszen számukra az is nagy kihívás,
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hogy „szerepelniük” kell a többiek előtt. Ezért érdemes az ilyen gyerekkel és a sok olvasástechnikai hibával
küzdő tanulóval eleinte rövid szövegrészleteket felolvastatni. Esetleg házi feladatként kaphatják, hogy
a következő órára készüljenek fel a szöveg felolvasására.
Szeretném felhívni a kollégák szíves figyelmét a Tanítás-Tanulás című szakmódszertani, az Apáczai Kiadó gondozásában megjelenő folyóirat egyik cikksorozatára, amely a III. évfolyam 2–6. számában különböző olvasásgyakorlási módokkal ismerteti meg a tanítókat. Kunráth Ágnes, a ragályi Balassi Bálint Általános Iskola tanítónője száznál is több gyakorlási lehetőséget tett közzé az említett cikksorozatban. Ezek nagy
része alsó tagozatban hasznosítható, de akad közöttük jó néhány olyan is, amelyet felső tagozaton, nemcsak
az alapozó, hanem a fejlesztő szakaszban is alkalmazhatunk. A gyakorlási módot azonban ne öncélúan,
hanem mindig az óra feladataiból kiindulva válasszuk meg. Egy-egy órán ne alkalmazzunk túl sokféle
gyakorlatot. A nagyon érdekes változatokat (játékok, versenyek) a tanulók jutalmazására is használhatjuk.
→ Egyéni olvasás
Hangos egyéni olvasás
A tanár felszólítására a tanuló addig olvas, amíg a tanár meg nem állítja. A tanuló legfőbb feladata a minél
hibátlanabb olvasás.
Előnye: A tanuló kizárólag saját erejére támaszkodik; maga választja meg a tempót, a ritmust, a hangerőt, a
hanghordozást stb. Figyelmét teljesen az olvasásra koncentrálhatja.
Hátránya: Olvasás közben a tanuló olvasása alig befolyásolható. Huzamosabb idejű alkalmazása esetén csökkenhet az osztály aktivitása, figyelme.
Hibajelölő olvasás
A tanuló az előzőhöz hasonlóan olvas, ám hibázás esetén az osztály kopogással, tapssal stb. jelzi azt.
Előnye: Az olvasó tanuló érdekeltebbé válik a hibátlan olvasásban. Az osztály nagyobb figyelemmel követi az
olvasását.
Hátránya: A tanuló figyelme az előzőnél is jobban a technikára, nem a tartalomra irányul. Az olvasás közbeni
jelzések megzavarhatják, kizökkenthetik a lendületből. (A gyengék olvasása nagyon tördeltté válik.)
Összefüggő olvasás
A teljes szöveget egy tanuló olvassa fel.
Előnye: Az olvasó tanulónak komoly sikerlehetőség, nagy teljesítmény. Az osztály elmélyült követő olvasást
végezhet, nem tereli el a figyelmüket a szólítgatás. A pedagógus az olvasó tanuló olvasási képességéről megbízható, teljes képet kap.
Hátránya: Az olvasó tanulónak fárasztó, főleg akkor, ha osztályozzuk teljesítményét. Kevés tanulót tudunk
így hangosan olvastatni. A gyengébbekkel nagyon sok időt kell eltölteni. Az osztály figyelme csökken, a gyakorlás egyhangúvá válhat. (Kivéve akkor, ha tartalmas, vonzó feladatot adunk közben.)
Tökéletesítő (javító) olvasás
A tanuló addig s annyiszor olvassa a kijelölt szövegrészt, amíg hibátlanul nem tudja elolvasni. Általában rövid szövegrészeket érdemes csak választani. Versenyszerűen is lehet alkalmazni.
Előnye: A tanulók meggyőződhetnek a gyakorlás jelentőségéről. Az olvasó tanuló végül sikerélményhez jut.
Az osztály figyelme élénkebbé válik.
Hátránya: Sokszori ismétlésre emlékezetébe vési a szöveget a gyermek. A sikertelenség kudarcélményhez
vezet. Egy idő után improduktívvá, egyhangúvá válik.
Láncolvasás
Megadott terjedelmű, egy-két mondatos szövegrészeket egymás után olvasnak a gyerekek.
Előnye: Mozgalmas, pergő gyakorlás. A tanárnak nem kell állandóan szólítgatni a tanulókat. Sok tanulót
olvastathatunk.
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Hátránya: A tanulók kiszámíthatják a rájuk eső szövegrészt, arra készülnek, s nem figyelnek. A később következők figyelme lazább. Akik már olvastak, még kevésbé figyelnek. Járulékos feladatokkal mindezeken segíteni
lehet.
Illusztráló olvasás
Beszámoló közben a tanuló egyes szövegrészeket felolvas a tankönyvből: idézi a szereplőket, leíró részt olvas fel.
Előnye: Főleg távlati jelentősége van, az értelmes, önálló tanulásra készíti fel a tanulókat. A tartalomelmondást színesebbé teszi. Lényegkiemelésre késztet.
Hátránya: Hosszú ideig tart megtanítani rá a tanulókat.
Szokatlan betűtípusok olvasása
A tankönyvön kívüli szövegek – újságok, lexikonok, képregények stb. – legtöbbször eltérő tipográfiai megoldással készülnek. Olvastatásukkal a gyerekek különböző betűformákkal is ismerkedhetnek.
→ Társas olvasás
Páros olvasás
Azonos vagy különböző készségszintű tanulók olvashatnak együtt. Érdekes variáció, ha a tanuló egymás
után más és más tanulóval olvas együtt.
Előnye: A tanulók bátrabban olvasnak, mint egyedül. Tudnak figyelni egymásra, alkalmazkodnak egymáshoz. A hanghordozás, a tempó alig különbözik az egyéni olvasástól.
Hátránya: Egyik tanuló elnyomhatja a másikat. Visszhangossá válhat az olvasás. Inkább egymásra figyelnek,
mint a tartalomra. Egyikük hibája nagyon zavarhatja a másikat.
Karban olvasás
Az egész osztály egyszerre olvas. A tanulók közepes tempóban olvassanak! Kívánjuk meg az egy ütemben
történő olvasást, közepes hangerővel!
Előnye: Mindenki olvas. Kezdő gyakorlatként fegyelmezi, aktivizálja a tanulókat. Lassúbb tempóját a gyengébbek is követni tudják. Az olvasmányok lényegét, hangsúlyos részeit hatásosan emeli ki. Egyenletes, folyamatos ritmusú.
Hátránya: Gyakran előfordul a modoros, torzított hanghordozás. A tempó a kívántnál lassabb, nehézkesebb.
Nincs lehetőség hibajavításra. Egy idő után unalmas. Hiányzik az egyéni érdekeltség, motiváció.
Csoportonkénti olvasás
Egy-egy, változó létszámú csoport olvas együtt.
Előnye: Hasonló a karban olvasáséhoz, azzal a különbséggel, hogy a tanulók olvasása így kevésbé modoros, a
tanár könnyebben ellenőrizheti az egyéneket, az osztály egy része figyeli, követi az olvasó csoportot. Az olvasást
követően értékelhetik az olvasók teljesítményét.
Hátránya: Nehezen tudnak egyenletes tempót tartani a tanulók, legtöbbször „előolvasók” vezetik a csoportot. Sok energiát, figyelmet köt le az együtt olvasás.
Visszhangolvasás
Az egyik fél (tanuló vagy csoport) olvasását azonnal megismétli, visszhangozza a másik fél. Egyén-egyén,
egyén-csoport, egyén-osztály, csoport-csoport stb. variációi lehetnek. A hangerő is lehet változó tényező (a
visszhang halkabb, hangosabb).
Előnye: Játékos, figyelést igénylő gyakorlat. Gyengéknél tempófokozásra, hanghordozás tökéletesítésére alkalmas.
Hátránya: A „visszhang” olvasás helyett emlékezetből mondja a szöveget. Komoly tartalmú szöveget komikussá tehet, ezért ilyen esetben ne használjuk! Rövid ideig célszerű alkalmazni.
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Csillagolvasás
Egy tanuló egy mondat elolvasására szólít valakit a társai közül. Az osztálytárs egy mondatának elolvasása
után ismét ő olvas, aztán újra szólít valakit stb. Tehát minden második alkalommal a „csillag” olvas.
Előnye: A gyengén olvasókat úgy lehet foglalkoztatni, hogy az a többieknek is érdekes, változatos legyen.
Dramatizáló olvasás
Ez a gyakorlat nem szorul bővebb magyarázatra. Sok változata lehet. A szereplőket egyének, csoportok, párok
képviselhetik, akik a helyükön vagy „színpadon” olvashatnak.
→ Tempó- és ritmusgyakorlatok
Olvasás időre
Megadott időegység alatt kell meghatározott terjedelmű szöveget hibátlanul elolvasni. Tempófokozásra éppúgy használható, mint tempócsökkentésre.
→ Válogató olvasási változatok
Felismerő (lokalizáló) válogatás
A tanár vagy egy kiválasztott tanuló által felolvasott szövegrészlet helyét keresik meg a tanulók. Tekintve,
hogy ez felismerő tevékenységet kíván a gyerekektől, inkább rögzítésre, a tájékozódás fejlesztésére, az olvasási
figyelem fokozására használható.
Mondatszomszédok
A felismerő válogatás speciális esete. A tanár által felolvasott mondaton kívül az azt megelőző és az azt követő
mondatot is fel kell olvasnia a gyereknek.
Értelmező válogatás
A puszta felismerésen kívül a tanulóknak értelmi munkát is kell végezniük. A hívójel lehet egy ismeretlen
kép, képsorozat, rajz, dallam, számjegy, mozdulat stb. Az instrukció többnyire ez: „A szöveg melyik része jut
eszetekbe erről a dologról?” Ez a változat tehát már értelmező olvasást, jó megfigyelést stb. feltételez.
Lényegkereső (vázlatoló) válogatás
Az olvasandó szöveget konkrétan nem jelöli meg a pedagógus, a tanulókra bízza az olvasmány, bekezdés
legfontosabb gondolatának megkeresését. Ez a mód átmenet az önálló szövegelemzés, szövegfeldolgozás felé.
Grammatikai (stiláris) válogatás
Nem tartalmi, hanem nyelvtani kategóriák szerint történik a válogatás. Például azokat a mondatokat olvassák fel, melyekben többes számú főnevek vannak. Fejlettebb fokon a tanulók nem kapnak felkészülési időt, ezzel
arra késztetjük őket, hogy olvasás előtt gyorsan tekintsék át a mondatokat. A stiláris válogatás még 6. évfolyamon is csak kellő felkészülési idő után lehet eredményes.
Esztétikai válogatás
Az előző változatoktól eltérően itt a tanár nem határozza meg az olvasandó szöveget, hanem a tanulókra bízza a válogatást. („Melyik rész tetszett legjobban, melyik rész a legszebb?”) Ezzel a gyakorlattal állásfoglalásra,
esztétikai ítéletalkotásra szoktatjuk a tanulókat, kivált akkor, ha indokoltatjuk is a válaszokat. Föltétlenül időt
kell adni a tanulóknak arra, hogy a szöveget előzetesen áttekinthessék.
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Maradékolvasás
Minden tanuló egy mondatot olvas – tetszés szerinti helyről – a szövegből. A sorra kerülő tanulóknak csak
olyan mondatokat szabad olvasni, amelyek addig még nem szerepeltek. A gyakorlat befejező mozzanatai a
legizgalmasabbak. Ügyelni kell arra, hogy a tanulók ne tegyenek jeleket a könyvükbe.
Válogató staféta
Minden tanuló egy mondatot olvas, majd kérdést tesz fel, amelyre a szöveg valamelyik mondatával lehet
válaszolni. Ezután felszólít olvasásra egy tanulót. A folyamatosság érdekében időt kell előtte adni, hogy
mindenki válasszon néhány kérdést, amit feltesz majd, ha rá kerül a sor. Nagyon érdekes változat, ha az olvasó
tanuló nem szólít fel senkit, hanem az veszi át a stafétát, aki legelőször megtalálta a megfelelő szövegrészt. A
tanulók kérdéskultúráját is jelentősen fejleszti ez a gyakorlat.
→ Játékos gyakorlatok, versenyek
Kiszorító olvasás
Az osztályt két csoportra osztjuk. Ezek versenyeznek, hogy melyikük éri el először az olvasmány végét.
Az első csoport tagjai – láncolvasással – addig olvasnak, amíg hibát nem vétenek. A másik csoport következik
utána, s folytatja az olvasást, amíg nem hibázik.
Fogyasztó játék
Két csoportban felváltva olvasnak a tanulók egy-egy mondatot úgy, hogy aki olvasott, a másik csapatból szólít
valakit olvasásra. Aki hibázik, kiesik a további versenyből. Az a csapat nyer, amelyiknek maradt hibátlanul
olvasó tagja. Időre is játszhatjuk: egy előre meghatározott időben melyik csapatnak marad több hibátlanul
olvasó tagja?
Egyéni versenyolvasás
Az osztály csoportjai egy-egy versenyzőt állítanak ki, s megadott szöveg minél hibátlanabb olvasásában
versenyeznek. Az értékelést az osztály vagy az osztály tanulói közül választott zsűri végezheti.
Kánonolvasás
Két tanuló egyszerre olvas, de a másik egy szóval, mondattal később kezd hozzá. Aki előbb belegabalyodik,
az veszít. A gyakorlat tempótartásra, koncentrációra nevelhet. A tanulók kezdetben nehezen tudják végezni a
gyakorlatot, de érdemes többször alkalmazni.
Üldözőverseny
Egy gyorsan és pontosan olvasó tanuló kezdi az olvasást. A másik versenyző egy-két mondattal később
kezdi el, s igyekszik utolérni társát. Bármelyikük hibázik, az egész szót újra kell olvasni. A második tanuló
feladata utolérni a társát. Ilyenkor az osztály egyik fele az egyik, másik fele a másik tanulót figyeli, jelzi a hibákat.
Tempófokozásra, biztonságos olvasásra késztető gyakorlat. A többi tanulónak fejleszti a figyelmét.
„Kicsi a rakás, nagyot kíván”
A válogató olvasás egyik játékos változata. A tanár tetszés szerinti résznél kezdi olvasni a szöveget. Amint
a tanulók közül valaki megtalálja a részt, bekapcsolódik az olvasásba. A gyakorlat akkor ér véget, amikor már
mindenki olvas.
→ Gyakorlatok hangrögzítéssel
Hangos üzenet
A tanulók például a szülői értekezletre küldik el olvasásukat. A szülők tájékoztatásán kívül azért is hasznos,
mert a tanulók igyekeznek minél jobban olvasni, tehát motiváló hatása nagyon erős.
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Karban olvasás magnóra
A tanulók sohasem hallják, hogy milyen a karban olvasásuk, ezért célszerű egy-egy alkalommal magnóra
venni olvasásukat, s értékeltetni teljesítményüket.
Osztályok közötti vetélkedő
Két párhuzamos osztály versenyezhet meghatározott terjedelmű szövegek minél hibátlanabb olvasásában.
Először a kihívó fél olvassa magnóra a szöveget, s ezt kéri a másik osztálytól is. Miután a kihívott fél teljesíti a kérést, most ő választ egy másik szövegrészletet, elolvassa, s ugyanezt kéri a másik osztálytól. Az olvasás történhet
úgy, hogy csak a legjobb tanulók olvasnak, akiket az osztály kiválaszt, de úgy is lefolytatható, hogy valamennyi
tanuló egy-egy mondatot olvas. A verseny lebonyolításában bármelyik olvasási mód választható, ebben az osztályok egyezkedhetnek. A hibák száma szerint értékelhetjük a teljesítményüket.
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A SZÖVEGFELDOLGOZÁS MÓDSZERTANI LÉPÉSEI
Az olvasás jelrendszerének elsajátíttatása, az olvasástechnika eszközzé fejlesztése, az értő olvasás szintjének elérése a bevezető (1. és 2. évfolyam) és a kezdő (3. és 4. évfolyam) szakasz feladata.
Az értelmező olvasás szintjét az alapozó, illetve fejlesztő szakaszban kell elérni a tanulóknak. Ekkor képesek a sorok között is olvasni, szóképeket értelmezni és megérteni. Ez azonban nem megy máról holnapra.
Türelmesen, sok-sok gyakorlással, a különböző képességek együttes fejlesztésével juttathatjuk el a tanítványainkat az olvasásnak erre a magasabb szintjére.
Az olvasmányok tartalmi és formai vizsgálata fejleszti a tanulók ítélőképességét, erkölcsi és esztétikai
értékek iránti fogékonyságát. Ez lehetőséget teremt az elemi irodalmi ismeretekkel kapcsolatos tapasztalatok
megszerzésére, irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a magyar
nyelv és a magyar kultúra érzelmi átélésére, az olvasás megszerettetésére. Az önálló tanulás képességének
fejlesztése során már az alsó tagozaton feladat – az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva –
a megismerő képességek intenzív fejlesztése, a tanulási szokások és technikák tanulása, a könyvtárhasználat
helyes módjának, az információszerzés lehetőségeinek megismerése, helyes szokásainak elsajátíttatása.
A következőkben azokat az olvasási és gondolkodási műveleteket veszem sorra, amelyek a legalkalmasabbak a didaktikus, az elbeszélő (szépirodalmi) és a magyarázó-értelmező (ismeretterjesztő) szövegek információtartalmának megragadására, egyben lehetővé teszik a használható és hasznosítható olvasói szokások kialakítását, kialakulását is.

A didaktikus szövegek
A didaktikus szövegek célja az olvasónak címzett valamilyen utasítás közlése. Minden tankönyvben,
munkafüzetben, feladatgyűjteményben találkoznak a tanulók utasításokkal. Nemcsak az alsó tagozaton,
hanem az alapozó szakaszban is igen nagy gondot kell fordítanunk az utasítások értelmezésére, hiszen ha
a tanuló nem érti, mit kell tennie, nem tudja megoldani a feladatot sem.
Minden új feladattípus utasítását – még felső tagozaton is! – érdemes először közösen, tanári irányítással
értelmezni, majd ezt követően a tanulók már önállóan is elvégezhetik ezt a műveletet. Az utasítások szövegében a következőket kell megvizsgálni:
1. Mi az utasítás tárgya?
2. Mi a megoldandó probléma?
3. Mi a válaszadás módja?
Konkrét példákon:
Szövegértést fejlesztő gyakorlatok, 7. évfolyam, 37. oldal:
2. Húzd alá a mondatok hibás megállapításait, és javítsd őket fölé írással!
Fairbanks városa Alabamában található. Kay Haufmann 1943-ban ötlötte ki a fesztivál tervét. Elképzelését felesége és annak nővére, Clark West valósította meg. Az első Fairbanksi Téli Fesztivált 1943. március 8.
és 18. között rendezték meg.
Az utasítás tárgya: Mondatok értelmezése.
A megoldandó probléma: A hibás állítások megtalálása és javítása.
A válaszadás módja: Aláhúzás és írás. Ilyen esetben a gyerekek remélhetőleg – a többéves gyakorlás
következtében – automatikusan kiemelik az utasításban a húzd alá kifejezést!
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Alaszkában
Hufmann 1934-ben
Fairbanks városa Alabamában található. Kay Haufmann 1943-ban ötlötte ki a fesztivál ter				
barátnője Clara
vét. Elképzelését felesége és annak nővére, Clark West valósította meg. Az első Fairbanksi
		
1934.
10.
Téli Fesztivált 1943. március 8. és 18. között rendezték meg.
Szövegértést fejlesztő gyakorlatok, 7. osztály, 23. oldal
8. Keretezd be a szövegben a bolygó forgási idejét!
Mi ennek a következménye?
Az utasítás tárgya: A Jupiter bolygó forgása és annak következménye.
A megoldandó probléma: A szöveg megfelelő részének megtalálása és bekeretezése, valamint a következmény megfogalmazása.
A válaszadás módja: Szövegben való bekeretezés és írás.
A bolygó forgási ideje: 3. bekezdés 3. sora: 9,9 órára!
Mi ennek a következménye? A bolygó gyors forgása miatt kavarognak a felszínén a felhők.
7. évfolyamon gyakran találkoznak a tanulók összetett feladatokkal. Ezeket elemeikre kell bontaniuk,
hogy minden részfeladatot megoldjanak. A tanulókkal meg kell értetnünk azt is, hogy milyen fontos a
válaszadás módja is. Sokszor a diákok figyelmen kívül hagyják, hogyan szerepel ez az utasításban. Bekarikázás helyett például aláhúzzák a megoldást. Ilyenkor jó megoldás esetén sem kaphatnak pontot, dicséretet,
hiszen nem azt tették, amit a feladat előírt.
A válaszok helyesírási és nyelvhelyességi, esetleg stilisztikai értékelésére minden órán sort kell kerítenünk. Így talán sikerül kiküszöbölnünk azt a gyakori problémát, hogy a gyerekek többsége csak a magyarórákon figyel oda a helyesírásra, a nyelvhelyességre, a stílusra.

Az elbeszélő szövegek
Az elbeszélő típusú szövegek azok a folyamatos, összefüggő írásos szövegek, amelyek célja egy történet,
egy esemény leírása. E szövegtípus jellemzői a következők: emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmek hatásos megformálása, a személyes hangvétel, az olvasóra gyakorolt érzelmi hatás. Idetartoznak: a mesék,
novellák, esszék stb., amelyek a szerző szubjektivitását is tükrözik, illetve az objektív jellegű szövegek, mint
például az útleírások vagy a tudósítások.
Mivel a 7. évfolyamos Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című tankönyvben nincsenek elbeszélő szövegek, ezért azok feldolgozásának algoritmusával most külön nem foglalkozom. A Szövegértés-szövegalkotás
kézikönyv 5. évfolyam 56–59. oldalain és a Szövegértés-szövegalkotás kézikönyv 6. évfolyam 46–49. oldalain
azonban mindez elolvasható.
Az olvasónapló készítését feltétlenül ajánlom, amelyet házi feladatként is feladhatunk a tanulóknak. Ez
természetesen nem azt a fajta olvasónaplót jelenti, amelyben a tanulónak fejezetről fejezetre le kellett írni
a regény tömör cselekményét. Ezt teljesen felesleges dolognak tartom. Véleményem szerint az adott művet
az írója már egyszer csodálatosan megírta, nem kellene megsérteni sem az alkotót, sem a művet holmi
zanzásított átirattal. A következő olvasónapló-mintával viszont a tanulók elsajátíthatják a tömör, lényegre
törő véleménynyilvánítást. Az is elképzelhető, hogy tanítványainknak eltér a véleménye. Ilyen esetben érvek, cáfolatok csaphatnak össze. Ezáltal fejleszthető szociális kompetenciájuk, empátiájuk; a másikra való
odafigyelés, mások véleményének meghallgatásának, elfogadásának képessége.
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Olvasónapló
Kérdés
Mi tetszett a történetben?

Válasz

Indoklás

Mi nem tetszett a
történetben?
Melyik szereplő
gondolkodása, viselkedése
áll hozzám a legközelebb?
Mennyire elfogadható
számomra a történet
befejezése?

A magyarázó-értelmező szövegek
A magyarázó-értelmező szövegek elsősorban tudományos, illetve ismeretterjesztő jellegűek, és céljuk az
információközlés: egy jelenség elmagyarázása, egy esemény bemutatása objektív szempontok alapján. Ide
tartoznak a definíciók, a tudományos okfejtések, az érvelések. Ennek a szövegtípusnak a feldolgozása azért
is nélkülözhetetlen és fontos, mert a tankönyvi szövegek többsége ehhez a szövegtípushoz tartozik.
Az ismeretterjesztő szövegek készítik elő leginkább a szaktárgyak tanulását, ezért hozzájuk kapcsolódik
a legtöbb feldolgozó művelet is.
1. A szöveg előzetes áttekintése
A cím, az ábrák, a képek, képaláírások megfigyelése. Feltételezések megfogalmazása a szöveg várható
tartalmáról, az új információról. Ez az eljárás megalapozza a kívánatos olvasói szokások kialakulását. Ezt
az eljárást érdemes alkalmazni 7. évfolyamon is.
2. Ismerkedés a szöveggel
Az ismeretterjesztő szövegekkel a tanulók többnyire néma (csendes) olvasással ismerkednek meg. Érdemes rászoktatnunk őket arra, hogy olvasás közben használják a következő jeleket, inzerteket, amelyeket az
egyes szövegrészek mellett a lapszélen jelölhetnek:
✓ korábban is tudtam
+ új ismeret
– nem tudtam, nem így tudtam
? nem értem, kérdésem van
A hosszabb szövegeket is önállóan olvassák el a tanulók. Ennek a korosztálynak már közel azonos tempóban kell olvasnia. Természetesen akadnak olyan gyerekek, akik olvasási technikája fejlettebb, ezért gyorsabban végeznek a szöveg elolvasásával. Ezeknek a tanulóknak adjunk külön feladatot arra az időre, amíg a
lassabban olvasó társaik a szöveggel ismerkednek.
3. A szöveg témájának megnevezése
A tanulók a szöveg témáját minél rövidebben, lehetőleg egy mondatban fogalmazzák meg, illetve azt is,
hogy kiről, miről szól a szöveg. Ezt mindenképpen vessék össze előfeltevéseikkel! Azt „kapták-e”, amit a
szövegtől vártak? Ki kell térnünk az inzertekhez tartozó szövegrészek megbeszélésére is. Hasznos kitérni
annak tisztázására, hogy milyen információk ismertek, melyek az ismeretlenek. A tanulókban felmerülő
kérdéseket is válaszoljuk vagy a tanulókkal válaszoltassuk meg!
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4. Ismeretlen kifejezések magyarázata
a) Szövegösszefüggésből
Meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy bizonyos esetekben a szöveg összefüggéseiből is kikövetkeztethetik egy számukra nem ismert kifejezés jelentését, hiszen így olyan szavakat is megértenek, amelyeket
nem tudnak meghatározni. Gondoljunk arra, hogy a kisgyerek is felismeri a kört, a négyzetet, pedig nem
ismeri a két alakzat definícióját.
b) Tanulói magyarázattal
Szívesen alkalmazom a tanulói magyarázatot is, hiszen a tanulók a társuk ismertetését általában jobban
megértik, mint a pedagógusét. A magyarázó tanulót büszkeség tölti el, s ez még inkább arra sarkallja, hogy
nyitott szemmel járjon a világban, és iskolán kívüli forrásokból is tudásra, ismeretre tegyen szert.
c) Tanári magyarázattal (szemléltetés)
Természetesen nem vitatható a tanári magyarázat fontossága sem. Ilyenkor különösen nagy szerepe van
a szemléltetésnek, ahol nagy szolgálatot tesznek a fényképek, a képeskönyvek is. Napjainkban azonban ezek
felhasználása sem zökkenőmentes. Ha a pedagógus indul el az osztályban, kezében 45 fokos szögben beállít
va a szemléltetőanyagot tartalmazó könyvvel, maximum két tanuló gyönyörködhet a képekben, a többiek
vagy türelmesen kivárják a sorukat, vagy nem, és ez a gyakoribb. Esetleg odaadhatjuk a padtársaknak
a könyvet, hogy miután megnézik, adják tovább. Ez azonban legtöbbször azt eredményezi, hogy az osztály
feléhez még a kicsöngetés pillanatában sem ér el a szemléltetés.
Sokkal hatékonyabb a szemléltetésünk, ha a tanulási folyamat, illetve a szemléltetés szolgálatába állítjuk
a modern kor vívmányait: a számítógépet, a projektort, az interaktív tananyag-feldolgozásokat.
d) Szótár, lexikon felhasználásával
Az ismeretlen kifejezések magyarázata azonban meg is előzheti a szöveggel való megismerkedést, ahogyan
erről már korábban írtam. Ilyenkor érdemes a helyesejtési, gyorsolvasási gyakorlatokat úgy összeállítanunk,
hogy a szóanyaguk tartalmazza a tanulók számára várhatóan ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Az előzetes
szómagyarázatok megkönnyíthetik a tanulók számára a szöveg megértését.
A szótárhasználatot is irányítanunk és szerveznünk kell. Meg kell tanítanunk a kézikönyvek gyors
kezelését, ehhez viszont elengedhetetlen az ábécé tökéletes ismerete és a betűrendbe sorolás szabályainak
alkalmazásképes tudása. Gondot kell fordítanunk a szócikkek olvasására és értelmezésére is, például a rö
vidítések, jelek feloldására.
Ehhez természetesen megfelelő tárgyi feltételekkel is rendelkeznie kell az iskolának. Nehéz megtanítani
például a Magyar értelmező kéziszótár használatát úgy, hogy az intézményben csak néhány darab van
belőle. Legalább két-két tanulónak biztosítanunk kell az adott szótárt, lexikont, hogy a használatukat elsa
játíttathassuk velük.
e) Internet használatával
A mai gyerekek egy része számítógépes környezetben nő fel, tehát ők a számukra ismeretlen szavakat is
az internetes lexikonokban keresik meg. Ezek között azonban vannak olyanok, amelyeknek megbízhatósága erősen megkérdőjelezhető. A mi feladatunk többek között az is, hogy megtanítsuk a tanítványainknak:
kritikával fogadják a világhálón megjelenő információkat. A hogyan kérdésre azonban még mindig nem
találtam meg a választ.
5. A szöveg bekezdések szerinti feldolgozása
Ekkor történik a szöveg új információinak megállapítása. Ehhez szükséges az, hogy a gyerekekkel be
számoztassuk a bekezdéseket a könnyebb tájékozódás és ellenőrzés érdekében. Gyakran tapasztalom,
hogy a tanulók nehezen tájékozódnak a szövegben. A feladatok megoldása közben mindig az egész szö
veget igyekeznek újraolvasni. Ennek kiküszöbölésére a szöveghez kapcsolódó feladatok utasításának értel
mezésével egy időben azt is tisztázzuk, hogy melyik bekezdés alapján tudják megoldani a feladatot.
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a) Adatkeresés
A szövegben az adatokat valamilyen látványos módon emeltessük ki a tanulókkal: bekarikázás, bekeretezés, aláhúzás. Meg kell tanítanunk őket, hogy ilyenkor ne kezdjék el újraolvasni a szöveget, hanem
„pásztázzák” a bekezdéseket, és csak a(z) (szám)adatokat, valamint a hozzájuk tartozó szövegkörnyezetet
figyeljék. Az adatkeresés alkalmával olyan feladatokat is adhatunk a tanulóknak, amelyekben téves adatokat javítanak ki, illetve mondatokat egészítenek ki hiányzó adatokkal.
II. Rákóczi Ferenc, Sz.f.gy., 17. oldal
7. Írd az eseményhez a megfelelő évszámot!
A Rákóczi-féle szabadságharc
1703–1711
II. Rákóczi Ferenc halála
1735
II. Rákóczi Ferenc házasságkötése
1694
Munkács ostroma
1686–1688
Thököly és Zrínyi Ilona házasságkötése 1682
I. Rákóczi Ferenc halála
1676
b) Lényegkiemelés
Állapíttassuk meg a tanulókkal, hogy melyik bekezdésben olvastak a tanár vagy a feladat által közölt tényről, eseményről!
Lábsztori, Sz.f.gy., 18. oldal
6. Sorold fel, milyen tünetei vannak a gombásodásnak!
A bőr bepirosodik, a lábujjakon és az ujjak között pikkelyesedik, ami nagyon viszket.
Egészítsenek ki a gyerekek „nyitott” mondatokat! Az ilyen feladattípusnál érdemes a szövegben bekari
káztatnunk velük a nyitott mondatokra utaló szövegrészeket.
Jó tanácsok macskatartóknak, Sz.f.gy., 25. oldal
1. Egészítsd ki a megkezdett mondatokat!
A macska akár 17-18 évig is él. Naponta egy-két órát kell vele foglalkozni. Gondot okozhat az élénksége,
ha mindent összeszőröz, szétkarmolja a bútorszövetek szélét. A házimacska érzékeny, mert nehezen
viseli a zajt.
A mondatok kiegészítéséhez az első bekezdés mondatai nyújtanak segítséget.
A lényegkiemelés fontos eleme továbbá a bekezdések tételmondatának aláhúzása. Jó, ha a tanulók saját
szavaikkal is próbálják megfogalmazni a tételmondatokat.
c) Felosztások, rendszerezések
Táblázatok kiegészítésével, alkotásával segíthetjük tanítványainkat gondolataik rendezésében, ami a logikai műveletvégzésük alapját képezi. A felosztások, rendszerezések elsősorban a természettudományos tan
tárgyak tanulását könnyítik meg számukra.
A gyógyteák, Sz.f.gy., 45. oldal
3. Foglald táblázatba a forrázat, főzet és a hideg vizes kivonat közötti eltéréseket!
Forrázat

Főzet

Hideg vizes kivonat

Felhasznált
gyógynövény(rész)

Lágy, puha állományú,
illóolaj tartalmú virág,
levél

Durva, kemény,
fás növény,
cseranyagtartalmú

Hőre érzékeny hatóanyagú
gyógynövények

Az elkészítés módja
A víz hőfoka
Állási idő

Forrásban lévő vízzel
leöntjük

4-5 percig főzzük

Szobahőmérsékletű vízzel
leöntjük

10-20 perc

5-10 óra

d) Ábrák értelmezése
Némely szöveg tartalmazhat ábrát, grafikont, diagramot. Ezek értelmezésére és a szöveggel való kapcsolatuk felfedezésére is kell időt szánnunk.
Mauszólosz síremléke, Sz.f.gy., 5. oldal
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5. Írd le a síremlék 18. századi rekonstruáltrézmetszete alapján az ismert adatokat!
1. 42 m 2. 11 m
3. 22 m 4. 20 m
6. A szöveg újraolvasása
Ez történhet néma (csendes) és hangos olvasással is. Ez utóbbit azért javaslom, mert ekkor gyakoroltathatjuk
a tanulókkal a hangos olvasást, illetve a felolvasást is. Felolvasáskor időt kell adni a tanulóknak arra is, hogy
a nehezen olvasható szavakat (hosszabb terjedelműeket, mássalhangzó-torlódást tartalmazókat, idegen
tulajdonneveket, közneveket) újra áttekintsék. Az egyéni hangos olvasást feltétlenül kövesse értékelés,
illetve az esetleges olvasástechnikai hibák javítása.
7. Vázlatírás
A vázlatot mindig a kiemelt tételmondatok alapján fogalmaztassuk meg a tanulókkal! A vázlat ugyanis
nem más, mint a bekezdések témáinak megnevezése.
A 7. évfolyamon már teljes biztonsággal kell tudniuk a tanulóknak vázlatot írni, ezért ezt önállóan készítsék el.
II. Rákóczi Ferenc, Sz.f.gy., 17. oldal
8. Készítsd el a szöveg szószerkezetszintű vázlatát!
1. Családi körülmények
2. Munkács ostroma
3. Az ostrom után
4. Rákóczi házassága
5. A szabadságharc kitörése és bukása
6. A bujdosás évei
8. Jegyzetelés
A jegyzet a szöveg tartalmának tömör megfogalmazása. A jegyzetelés technikáját minden tanulóval el
kell sajátíttatnunk 7. és 8. évfolyamokon. Jegyzetkészítéskor a vázlaton kívül felhasználjuk a szövegfeldolgozás során kiemelt adatokat, kulcsszavakat. Fel kell ismertetnünk a tanulókkal az ok-okozati összefüggéseket!
A jegyzet leírását is gyakoroltatnunk kell a tanulókkal. Érdemes először csak egy-egy bekezdés jegyzetét elkészíteni tanári irányítással. Ilyenkor kell felhívnunk a diákok figyelmét a rövidítések, jelek használa
tának fontosságára, hiszen a jegyzetnek tömörnek és jól áttekinthetőnek kell lennie. Fontos, hogy a diákok
adott esetben – ez a szöveg jellegétől függ – tudják táblázatba rendezni a szövegből szerzett ismereteiket.
A későbbiekben egy-egy bekezdésről készült, hiányos jegyzetet egészíthetnek ki a gyerekek, esetleg hibás
jegyzetet korrigálhatnak. A 8. évfolyam végére kell odáig eljutniuk, hogy önállóan tudjanak jegyzetet
készíteni egy szöveghez.
A kékbálna, Sz.f.gy., 21. oldal
7. A következő rövid jegyzetet a kékbálnák szaporodásáról és utódaikról készítettük. Pótold a hiányzó
részeket!
A kékbálna szaporodása
I. 1. A párzás színhelye: trópusi vizekben
2. Az utód megszületése: uo., kb. 1 év múlva
II. 1. Az újszülött méretei: 7-8 méter, 7 tonna
2. Szoptatási idő: 7 hónap		
→ méretváltozás 14-16 méter
3. Önálló táplálkozás
		 Feltétele: a szilák kifejlődése
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A DOKUMENTUMSZÖVEGEK
A dokumentum típusú szövegek formailag nem folyamatosak. Olyan írásos információhordozók
tartoznak ide, mint a grafikonok, térképek, menetrendek, használati utasítások, különböző nyomtatványok,
szórólapok, kérdőívek stb., amelyekkel a tanulók a mindennapi életükben is találkoznak. Itt nem a műfajnak
vagy a témának van meghatározó szerepe, hanem a szöveg formájának, elrendezésének. A dokumentum
típusú szövegek főleg grafikusan megjelenített tényeket közölnek. Előfordulhatnak önállóan, például
menetrend, használati utasítás stb., illetve a másik két szövegtípus kiegészítéseként, például térképek, ábrák,
grafikonok stb.
A dokumentumszövegek jellegéből adódik, hogy általános érvényű algoritmust nem lehet adni az értelmezésükhöz, hiszen másképp kell feldolgozni egy használati utasítást, mint egy menetrendet vagy egy szórólapot, illetve receptet. Amit viszont feltétlenül ki kell emelnem, az a szövegáttekintés fontossága, valamint
a tipográfiai megoldások elemzése.
A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című taneszközökben minden évfolyamon – így a 7. évfolyamon is
– konkrét feladatsorok nyújtanak segítséget a kollégáknak a dokumentumszövegek feldolgozásához, amelyekhez módszertani ötletek a Javaslatok a tankönyvi szövegek feldolgozásához című fejezetben találhatók.
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A SZÖVEGALKOTÁSI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE
Ha a szövegalkotási képesség fejlesztésével foglalkozunk, először fel kell idéznünk a kommunikáció
mibenlétét tartalmazó ábrát. A verbális kommunikáció magában foglalja a szóbeli és írásbeli szövegalkotást,
valamint a viselkedéskultúrát, azaz az illemet is.
A mindennapi kommunikáció nemcsak a kulturált, normatartó beszédmódot jelenti, hanem a megfelelő
hanghordozást, hangerőt, hanglejtést is, sőt a tiszteletadást, mások megbecsülését, a segítőkészséget és a
toleranciát. Ezek a képességek és tulajdonságok nem velünk születettek, hanem sok tanulással, gyakorlással
sajátíthatók el. Hangsúlyoznom kell a felnőttek mintaadását. Ebben fontos szerepet kap a pedagógustársadalom, hiszen minden pedagógus nevel, mintát ad. Olyan mintát kell hát adnunk a tanítványainknak,
amely követhető és követendő. Sok esetben nekünk kell korrigálni a helytelen szülői mintát is.
A szóbeli és írásbeli szövegalkotás tanításának alapja a kifejezőképesség fejlesztése, célja az optimális
szövegalkotás, az önkifejezés elérése. A kifejezőképesség feltételez egyéni adottságot, örökletes személyiségjegyeket, sőt tehetséget is, de mint minden képesség, valamennyi tanulónál, a gyengébb adottságúaknál is
fejleszthető. Ez a fejlesztő tevékenységünk szorosan összefügg a szókincsbővítéssel. Hiába a legnagyszerűbb
gondolat, ha azt nem tudják a tanulók szavakba önteni, nem képesek mással megosztani. Minden tanítási
órán szinte minden percben szókincsbővítés is történik. A tanulási folyamat közben mindig új szavakkal,
kifejezésekkel bővül a gyerekek szókincse, ami szoros összefüggésben áll az ismeretek elsajátításával.
A szavakat viszont mondatokká, a mondatokat szöveggé kell összeállítaniuk a tanulóknak. Tehetik ezt
szóban vagy írásban. Az írásbeli szövegalkotás a szóbeli szövegalkotásra épül, ezért először szóban gyakoroltassuk a tanulókkal a szövegalkotási tevékenységet.
A szóbeli kommunikáció során a beszélőnek (feladónak) alkalmazkodnia kell a helyzethez, a témához,
a hallgatóhoz (címzetthez). Együtt kell működnie a partnerrel, figyelnie kell rá, reagálnia a megnyilvánu
lásaira. Néha hallgatnia sem árt, esetleg egy-két szóval jeleznie, hogy érdekli a kommunikációs partner
mondanivalója, kapcsolatban van vele. A partner jelenléte nemcsak beszélést, hanem beszélgetést is
feltételez. Beszélgetés közben a feleknek meg kell alkotniuk, netán korrigálniuk kell a nyelvi formát. Meg
kell választaniuk a megfelelő tempót, hangerőt, hanglejtést. Olykor érvelniük, cáfolniuk, vitatkozniuk
kell, meggyőzniük a másikat. Történeteket szükséges elmesélniük egyszer tömören, máskor részletezve.
Folytathatnám a szóbeli megnyilvánulások sorát, amelyeket minden esetben nem verbális eszközökkel
– mimikával, gesztusokkal, testtartással – erősít vagy gyengít a beszélő, de nehezen lehetne a teljesség igé
nyét megvalósítanom.
Az írásbeli szövegalkotás, ami alatt valójában egy fogalmazás megírását értjük, sokban hasonlít, de sokban különbözik is a szóbelitől. A fogalmazónak jobban kell ismernie a jelen nem lévő partnert, aki nem
tud közvetlenül reagálni a mondanivalójára. Nem biztos, hogy közösek az előismereteik, az utalásai sem
mindig egyértelműek a címzett számára. Az írásbeli nyelvi produktumok sokkal megszerkesztettebbek:
minden esetben meg kell teremteni az összefüggést a mondatok, illetve a nagyobb egységek között, de olyan
nehézségekkel is számolni kell, mint a szépírás (olvasható írás és a helyesírás).
A szóbeli szövegalkotás tanítása során olyan szövegek létrehozását irányítjuk, amelynek alkotója, a tanuló tekintettel van a beszédműfaj sajátosságaira, a kommunikációs normákra, a konvenciókra (az illemszabályokra), valamint a kiejtési normákra. Az előbbi állításból a következő szempontoknak kell érvényesülniük, magyarán szólva ezeket szükséges megtanítanunk a diákjainknak:
◆ A megnyilatkozásnak nyelvészeti szempontból is szövegnek kell lennie, még akkor is, ha egyetlen mondatból áll.
◆ A tanulóknak ismereteket kell szerezniük a beszédműfajokról.
◆ Feltétlenül ismerjék a kommunikáció funkcióját és tényezőit!
◆ Tisztában kell lenniük a beszédműfajhoz kapcsolódó illemszabályokkal.
◆ A helyesejtési tréningek segítségével el kell sajátítaniuk a normatív köznyelvet.
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A szövegalkotó tevékenységet a beszéd kommunikációs funkciója szerint a következőképpen csoportosíthatjuk:
1. A fatikus funkció (kapcsolatfelvétel)
◆ Köszönés
◆ Megszólítás
◆B
 emutatkozás és bemutatás
2. A konatív funkció (szándéknyilvánítás)
◆ Kérés
◆ Tudakozódás
◆ Meghívás
3. Az emotív funkció (véleménynyilvánítás)
◆ Értékelés
◆ Panasz
◆ Árulkodás
4. Referenciális funkció (tájékoztatás, ábrázolás)
◆ Mese
◆ Elbeszélés
◆ Leírás
◆ Jellemzés
◆ Üzenetközvetítés
◆ Vita
◆P
 ublicisztika: hír, hirdetés, interjú, riport stb.
Az írásbeli szövegalkotás fejlesztésén sokakhoz hasonlóan a fogalmazástanítást értem. A fogalmazási
művelet viszont egy roppant bonyolult tevékenység. E tevékenység során a fogalmazó (egyes szám első
személy) egy általa vagy a pedagógus által választott témáról valakinek (egyes szám 2. személy) valamilyen
műfajban írásban szöveget hoz létre. Sajnos többször tapasztaltam, hogy a fogalmazás írása előtt egy
nagyon lényeges dolgot nem tisztázott a kolléga a gyerekekkel: hogy kinek szól a szöveg. Például: Mutasd be
körülbelül egy oldal terjedelemben a szobádat! De vajon kinek? Hiszen én magam is másképp fogalmaznék,
ha felnőttnek, gyereknek, olyannak írnék, aki már járt nálam, vagy olyannak, aki nem. Ugyanakkor nagyon
helyes volt az, hogy a kolléga megszabta a terjedelmet. Ez olyan szempontból fontos a tanuló számára, hogy
előre át kell gondolnia, mit fontos megfogalmaznia az adott témáról ekkora terjedelemben. Biztos, hogy
nem alkothat részletező szöveget.
Az írásbeli szövegalkotás kapcsán 7. évfolyamon is fontosnak tartom, hogy gyakorolhassák a tanulók
a „piszkozat” írását is. A hosszabb terjedelmű fogalmazások, például irodalmi ellenőrző dolgozatok írására
előzetesen felkészülhettek a tanítványaim: kiválaszthatták a témát, anyagot gyűjthettek, sőt vázlatot ír
hattak, esetleg rövid feljegyzéseket is készíthettek. A tanítási órán a tanulók felkészülten – már akik éltek
a lehetőséggel – láthattak az alkotó tevékenységhez.

A szövegtípusok fogalmazásának tanítási menete
A szövegtípusok fogalmazásának tanítási menetének is van egy általános algoritmusa, ami valamennyi
szövegműfaj esetében alkalmazható. Természetesen az osztály képességeinek ismeretében bizonyos lépései
esetleg kihagyhatók, esetleg lerövidíthető a rá szánt idő. Gondolok mindjárt az 1. pontra, a mintaszöveg
tanulmányozására.
1. A mintaszöveg tanulmányozása
a) szövegértés
b) szövegelemzés
c) a mintaszöveggel kapcsolatos feladatok megoldása
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2. A műfaji sajátosságok feltárása, megfogalmazása
a) a szövegtípus tartalmi jellemzői
b) a szövegtípus formai jellemzői
3. Részfeladatok megoldása
a) tréningek:
– jelentéstani (5. évfolyam)
– grammatikai (6. évfolyam)
– pragmatikai kohéziós eszközök (7. és 8. évfolyam)
b) szógyűjtés (témához, címhez, képhez stb.)
c) szövegrészek átalakítása, kiegészítése
d) szövegrészek önálló megfogalmazása (bevezetés, befejezés)
e) vázlatkészítés
4. Önálló szövegalkotás
Feltétlenül szükséges hozzá: – kellő információ
– élmény (közös vagy egyéni)
– kommunikációs partner ismerete (valós helyzet, előfeltevések)
5. Önkorrekció szempontok alapján
a) szövegtani (cím–szöveg, logikus elrendezés, megfelelő tagolás, kapcsolóelemek stb.)
b) műfaji követelmények
c) kommunikációs tényezőknek való megfelelés
d) nyelvhasználat, nyelvhelyesség (megfelelő szóhasználat, tömörség, világosság, szabatosság stb.)
e) írás, helyesírás
Roppant sajnálatos, hogy felső tagozatban nincs külön képességfejlesztő óra, ahol a szövegértő és szöveg
alkotó képesség intenzív fejlesztését végezhetnénk a mindennapi kommunikációs igényeknek megfelelően
és az élethosszig tartó tanulás segítésének érdekében.
A következőkben az általános tanítási menetet az állatleírás tanítására konkretizálom. Természetesen
a folyamat több tanítási órán valósítható meg, a nyelvtan- vagy az irodalomórák egy-egy részletében.
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A SZÖVEGÉRTÉST FEJLESZTŐ GYAKORLATOK CÍMŰ TANKÖNYV
Az anyanyelvi kompetenciák közül talán az egyik legfontosabb a szövegértő képesség fejlesztése. A tanulás tanítása ugyanis elképzelhetetlen szövegértő olvasás nélkül. Az önálló tanulási technikák megtanítása,
elsajátítása viszont alapfeltétele az élethosszig tartó tanulásnak. A szövegértés feltétele tehát egyrészt a gyors
és pontos dekódolás, másrészt egy meglehetősen összetett gondolkodási folyamat zavartalan működése.
Ezen okok miatt jelentette meg az Apáczai Kiadó a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című taneszközeit,
előbb az alsó tagozatosok (1–4. évfolyamok), majd a felső tagozatosok (5–8. évfolyamok) számára.
A felső tagozatos tankönyvek összeállításakor építettem az alsó tagozatos Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című taneszközökre. Az évek során összegyűjtött gyakorlati tapasztalataimat felhasználva olyan tankönyv elkészítésére törekedtem, amely megfelel a Nemzeti alaptanterv és az Apáczai Kiadó Bázisiskoláinak
Kerettantervében megfogalmazott elvárásoknak, az életkori sajátosságoknak, a tanulók érdeklődési körének.
A tanulók – optimális esetben – a 4. évfolyam végére elérik az olvasási képesség 2. szintjét, azaz az olvasástechnika elsajátítása után (1. szint) képesek az olvasott szövegben kifejtett gondolatok, információk szó
szerinti megértésére. Szándékosan használtam az optimális kifejezést, hiszen sajnos erre a szintre nem jut el
minden negyedikes, ezért tartom fontosnak, hogy az alapozó szakaszban (5–6. évfolyamok) ezekkel a tanulókkal gyakoroljuk az olvasás technikáját és az értő olvasást is. A fejlesztő szakaszban (7–8. évfolyamok) a
fejlesztés egyre inkább a szövegértés irányába tolódik el, hogy a tanulók elérjék a szövegértelmezés szintjét.
Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy középiskolásként eljussanak a bíráló (kritikai) olvasás szintjére.
A szövegértő képesség hatékony fejlesztésének szempontjai a következők:
◆ az ismeretnyújtás és a képességfejlesztés helyes aránya;
◆ életkornak és érdeklődési körnek megfelelő szövegválasztás;
◆ változatos, érdekes szövegfeldolgozási módszerek alkalmazása;
◆ együttműködésen alapuló munkaformák előtérbe helyezése;
◆ egyéni fejlettséghez igazodó differenciálás;
◆ a fejlődés nyomon követésének elősegítése;
◆ rendszeres feltáró és fejlesztő értékelés biztosítása.
A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című taneszközben lévő szövegek kiválasztásakor a következő szempontokat vettem figyelembe:
1. A szövegek ne legyenek hosszúak! 5. évfolyamon többnyire fél-, illetve egyoldalas szövegeket választottam. Ez utóbbi terjedelem vált meghatározóvá a 6. évfolyamon, de egyetlen szöveg sem haladja meg az
egy oldalt. 7. évfolyamon többnyire egyoldalas szövegeket értelmeznek a tanulók. Ennek technikai okai is
vannak. Egyrészt a szöveg és a feladatsor oldalpárt alkot, másrészt a tanulók eltérő olvasási tempója miatt
nagy időkülönbséggel kell számolnunk. A gyakorlat azt mutatja, hogy még a hetedikesek között is több
olyan diák van, akinek egy többoldalas szöveg elolvasására annyi időre van szüksége, amit nem tudunk
számára biztosítani a tanítási órán. Azok a tanulók, akik nem olvassák el a teljes szöveget, eleve hátránnyal indulnak azokkal szemben, akik ezt meg tudták tenni, hiszen nincsenek tisztában a szöveg egészével,
esetleg a befejezésével.
2. A szöveg keltse fel a tanulók érdeklődését! Az olvasásra való késztetéskor a felnőtt olvasó számára is
fontos a szöveg témája, amely igen erős motiváló hatást válthat ki. Nincs ez másként a gyerekek esetében
sem.
3. A szövegek között mindhárom alapvető szövegtípus megtalálható, melyek százalékos megoszlása eltér
az 5. és 6. évfolyamostól. A tapasztalatok szerint komoly problémát okoz a legtöbb gyerek, sőt felnőtt számára is a dokumentumszövegek megértése. A 22 szöveg között nincs elbeszélő szövegtípus, 63% magyarázó-ismeretközlő, 37% dokumentumszöveg.
A magyarázó-ismeretközlő szövegek feldolgozására megkérhetjük más szakos kollégáinkat is. Például
történelemórán feldolgozható a Mauszólosz síremléke, Múmiák Magyarországon, II. Rákóczi Ferenc. Rajzórán a Szobrok vízből, biológiaórán A kék bálna, A Serengeti Nemzeti Park, Kullancsveszély, A gyógyteák, testnevelésórához kapcsolódva a VilágHÓdító deszka, matematikaórán az Így használd a menetren54
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det!, technikaórán a Hajnalfa, jakabfa, májusfa, fizikaórán A Jupiter, kémiaórán a Színes kémiai szökőkút,
osztályfőnöki órán a Nagyerdei Kultúrpark, Az Operaház fantomja, Gyógyszerkészítmények használata,
Lábsztori című szöveg. Ezáltal nemcsak a Nemzeti alaptanterv és az Apáczai Kiadó Bázisiskoláinak Kerettantervének azon törekvését valósíthatjuk meg, miszerint „az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni,
beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tantárgy tanulását segíti. Ugyanakkor az anyanyelvi
kompetencia fejlesztése valamennyi műveltségi terület – tantárgy, modul – feladata.” [Kiemelés tőlem.]
Több iskolában gyakorlat az, hogy év elején az osztályban tanuló kollégák összeülnek, és megállapodnak
abban, melyikük melyik szöveg feldolgozását vállalja a szaktárgyához kapcsolódva. Több szöveget osztályfőnöki órán dolgoznak fel a tanulókkal.
A tankönyvben lévő feladatsorok mintául szolgálhatnak minden pedagógus számára, hogyan lehet és
kell egy-egy szakszövegen fejleszteni a tanulók szövegértő képességét. Hogyan idézzék föl és gyakoroltassák
a szövegfeldolgozás algoritmusát tanóráikon. A szövegáttekintés, a szöveg témájának megnevezése, az ismeretlen kifejezések magyarázata, a szöveg bekezdések szerinti feldolgozása – adatkeresés, lényegkiemelés,
felosztások, rendszerezések –, a szöveg újraolvasása, vázlatírás szükséges ahhoz, hogy a tanulók képesek
legyenek egy-egy tantárgy ismeretanyagának otthoni, önálló elsajátítására. Vannak olyan feladattípusok,
például a felosztások, rendszerezések megértése – táblázatok alkotása, grafikonok, diagramok értelmezése
–, amelyekre magyarórákon nincs mód és lehetőség. Ezek megtanítása és alkalmaztatása elsősorban a természettudományos ismereteket oktató kollégáink feladata.

A tankönyv szerkezete
A szövegek mindig a bal oldalon olvashatók, a hozzájuk tartozó feladatsorok a jobb oldalon találhatók.
Így a tanulóknak nem kell lapozniuk feladatmegoldás közben, nyugodtan búvárkodhatnak a szövegben.
Erre kell ösztönöznünk őket, hiszen a feladatok megoldásakor vissza kell térniük a szöveghez, ott kell keresniük a megoldásokat, nem az emlékezetükre kell hagyatkozniuk.
A feladatok nemcsak a szövegértő olvasás 2. szintjére, az értő olvasásra vonatkoznak, hanem az értelmező szint elérését is biztosítják. A fejlesztő feladatok kapcsán a tanulók lehetőséget kapnak az önálló véleményalkotásra, a képzelet működésén alapuló kérdések megfogalmazására. Az értelmező olvasás kapcsán
a tanulóknak a sorok között kell olvasniuk, hiszen ha a válasz közvetlenül nincs benne a szövegben, ki kell
következtetniük azt.
Az egyes feladatok mellett pontszámok is találhatók, és minden feladatsor végén olvasható az elérhető
összes pontszám is. Óva intek azonban minden kollégát attól, hogy ezek miatt a feladatsorokat felméréseknek tekintsék. A taneszköz címe is utal arra, hogy benne gyakorlatsorok, gyakorlást szolgáló feladatok
találhatók. A pontszámok, melyek itemek alapján állnak össze, csupán tájékoztatásul szolgálnak a tanulók,
tanárok, szülők számára. Arról tájékoztatnak, hogy milyen szinten – kiváló, jó, közepes, elfogadható, nem
megfelelő – áll a gyermek a szövegértésben. A százalékos határok ebben nyújtanak fogódzót. Az elért szint
ismeretében lehet differenciált osztálymunkában tovább folytatni a képességfejlesztést.
A tankönyv néhány szövegének cseréjét az idő múlása tette szükségessé. A mikrohullámú sütő használati
útmutatója helyett Az MP5 használata került az átdolgozott tankönyvbe. Új szöveg még A telefon helyett
A Forma–1 diadalútja és A Szegedi Paprika Múzeum helyett A Serengeti Nemzeti Park.
Javaslom a kedves kollégáknak, hogy a szövegek feldolgozásakor nyugodt tempót, változatos módszereket és munkaformákat alkalmazzanak. Ezeket a szövegeket 7. évfolyamon már egy tanórán is fel lehet dolgozni. A feladatok utasítását minden esetben önállóan értelmeztessük a tanulókkal. A feltáró vagy fejlesztő
szóbeli értékelésre minden feladat ellenőrzése után időt kell szánnunk.
A szövegek feldolgozásának mikéntjére külön fejezetet szentelek ebben a kézikönyvben. Itt-ott megváltoztattam, illetve módosítottam a válaszokat. Ennek oka, hogy a könyvben néhány feladatot átalakítottam,
de még inkább figyelembe vettem a gyermeki észjárást és megfogalmazásokat. Az elmúlt évek során több
száz szövegértés bemutatóórát tartottam a tankönyvből, így az ott szerzett tapasztalataimat is beépítettem
ebbe az új kézikönyvbe.
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A tankönyvhöz interaktív tananyag is készült, amelynek felépítése azonos a korábbi évfolyamokéival.
A szövegekhez olvasástechnikai gyakorlatok, témafeladatok és interaktív játékok kapcsolódnak. Az arculata teljesen átalakult. Ezt nagyon jól illusztrálja az értékelés mikéntjének stílusváltása. 7. és 8. évfolyamokon
nem kép, hanem hanggal ellátott animáció értékeli a tanuló(k) munkáját.
A gyakorlófeladatok között megjelentek új típusúak is. Az idegen szavak helyes kiejtését gyakorolhatják
a tanulók, amikor az idegen szavak, nevek mellett kétféle kiejtés látható kapcsos zárójelben. A helyesre kattintva hallja a helyesen kiejtett szót.
A témafeladatok a tankönyvben található szövegekhez készültek. Egyik részük előkészíti, segíti a tankönyvi feladatok megoldását, másik részük az ellenőrzést teszi egyszerűbbé, ugyanakkor látványossá, harmadik részük a szöveg más szempontú megközelítését szolgálja.
Az interaktív játékok között szerepel autóverseny, memóriajáték, kisbálna megmentése. A társasjátékokban a játékos fő feladata az, hogy a kérdésre három válasz közül jelölje ki a megfelelőt. Helyes válasz esetén
továbbhaladhat a játéktáblán. Hiba esetén vagy újra kezdi a játékot, vagy több helytelen válasz után megjelenik a helyes megoldás.
Azok a kollégák, akik osztályszinten alkalmazzák a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című tankönyvet,
díjmentesen juthatnak hozzá az interaktív tananyaghoz, csak meg kell rendelniük az Apáczai Kiadótól.

A tankönyvi feladatok megoldása
Mauszólosz síremléke

1. Antipatrosz.
Föníciában.
A Kr. e. 2. században.
Író volt. (Írással.)
Epigrammában.
A londoni British Múzeumban.

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 6 pont.
Ajánlás: A kérdésekre adott válaszok ne legyenek teljes mondatok. Csak a konkrét választ tartalmazzák.
2. 1. E, 2. G, 3. A, 4. C, 5. B, 6. D, 7. F

Minden jó párosítás 1-1 pont,
összesen 7 pont.

3. Halikarnasszosz Kis-Ázsia délnyugati csücskében található. Ma Bodrum a neve. Tőle északi irányban
alig 110 kilométerre fekszik Epheszosz városa, ahol valaha a világ 5. csodája Mauszólosz síremléke volt látható.
Minden jó kiegészítés 1-1 pont,
összesen 7 pont.
Ajánlás: A kiegészítendő szövegben fordított információk is előfordulnak az eredeti szöveghez képest. Pl.:
Epheszosz városától alig 110 kilométerre, déli irányban, Kis-Ázsia délnyugati csücskében fekszik Bodrum,
egy török kisváros, amelyet az ókorban Halikarnasszosznak neveztek. A feladatban: Halikarnasszosz KisÁzsia délnyugati csücskében található. Ma Bodrum a neve. Tőle északi irányban alig 110 kilométerre fekszik
Epheszosz városa, …
4. Szathürosz – Építésze volt.			
Artemiszia – Húga és felesége volt.
Hekatomnosz – Az apja volt. 		
Phütheosz – Építésze volt.
Árész – Hadisten, akinek templomot emeltetett.
Minden jó kapcsolat 1-1 pont,
összesen 5 pont.
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5. Beírandó adatok:
1. 42 m (a teljes magasság)					
3. 22 m (az alapzat és a középső kocka együttes magassága)

2. 11 m (az oszlopok magassága)
4. 20 m
Minden jó adat 1-1 pont,
összesen 4 pont.
Megjegyzés: A 4. számadat a rajzról könnyen leolvasható, ha a tanulók rájönnek, hogy az 1. és 3. számadat
különbsége.
6. agora: Ókori városok piactere.
mauzóleum: Díszes síremlék (elnevezése Mauszólosz nevéből ered).
quadriga: Négyes fogat (négy ló által hajtott kocsi).
Minden jó szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 3 pont.
7. Görög építészeket alkalmazott, de az egyiptomi piramisokhoz hasonló síremléket emeltetett. A húgát
vette feleségül. Agorát, Árész-templomot építtetett.
Minden jó bizonyításelem 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Értékelés:
35–32 = kiváló, 31–28 = jó, 27–23 = közepes, 22–18 = elfogadható, 17–0 = nem megfelelő

Az MP5 használata
1. Várható válasz:
Azért fontos elolvasni a használati útmutatót, hogy biztonságosan, megbízhatóan tudjuk működtetni
a készüléket, illetve sokáig megőrizze a minőségét.
Minden jó érv 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés: Az aláhúzott kifejezéseknek szerepelniük kell a válaszban.
2. Várható jelmondat: Minőséggel a megbízhatóságért, biztonságért.
A jó megfogalmazás összesen 2 pont.
Ajánlás: A tanulók a bevezető szöveg alapján gondolkodjanak a jelmondaton. Utalhatunk a reklámokban
szereplő jelmondatokra.
3. Bekarikázandó: strandon, szaunában (gőzkabin), barlangban.
Megjegyzés: A bekarikázott szavakat le is írhatják a tanulók.
4. Alacsony töltési szint.
A rendszer magától vagy elindítás után kikapcsol.
Nem reagál a gombnyomásra.
5. A lejátszó elromolhat, ezért az adatok eltűnhetnek.

Minden jó bekarikázás 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Minden jel megnevezése 1-1 pont,
összesen 3 pont.
A jó válasz 1 pont.
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6. Következő – előretekerés – hangerőnövelés a V gomb megnyomása után.
Minden jó válaszelem 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Megjegyzés: A hangerőnöveléshez két gomb benyomása szükséges: az ábra 6. gombja és a V gomb.
7.

MP3
MP4
MP5
Alkalmas zenehallgatásra.
+
+
+
Többféle formátumú videót le tud játszani.
		+
Nem lehet rajta videofilmet nézni.
+
+
Nem csak zenehallgatásra alkalmas.		
+
+
Csak zenét lehet rajta hallgatni.
+		
Csak egyféle formátumú videót képes lejátszani.
+

Állításonként 1-1 pont,
összesen 6 pont.
Ajánlás: A feladatot a lábjegyzetben szereplő, MP5-ről szóló szómagyarázat alapján tudják megoldani a
tanulók. Hívjuk fel rá a figyelmüket!
Értékelés:
20–18 = kiváló, 17–16 = jó, 15–13 = közepes, 12–11 = elfogadható, 10–0 = nem megfelelő

Nagyerdei Kultúrpark
1. H–3001 Debrecen, Ady Endre út 1. vagy Pf. 181
(52) 413-515
kulturpark@satrax.hu
(52) 315-864
2. Beírandó számok: 35, 25, 7, 37,
36, 32, 20
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Minden jó válasz 1-1 pont,
összesen 4 pont.
Minden jó szám 1-1 pont,
összesen 7 pont.
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3. a)

Nagyerdei Kultúrpark
NAGYERDEI KULTÚRPARK
H–3001 Debrecen, Ady Endre út 1. Pf. 181
E-mail: kulturpark@satrax.hu
Állat- és Növénykert: (52) 310-065
Vidámpark: (52) 413-515, fax: (52) 315-864

21
22

Vidámpark:
1 Bejárat
2 Elvarázsolt kastély
3 Óriáskerék
4 Gyermek vidámpark
5 Kanyargó

43
44

47

Állat- és Növénykert:
1 Bejárati pénztár
2 Ajándékbolt
3 Büfé
4 Játszótér
5 TANÖSVÉNY
6 Majmok
7 Víziló
8 Póniló
9 Istálló
10 Iroda
11 EMU
13 WC
14 Uhu
15 Galambok
16 Madárröpde
20 Díszmedence
22 Teknősök
23 Tigris
24 Medve

25 Oroszlán
26 TIGRIS
27 STRUCC
28 Nagymacskák
29 Kisragadozók
30 GALAMBOK
31 Sörényes juh
32 Háziállatok
33 Vízimadarak
34 Kenguru
35 Ragadozó madarak
36 Magyar szürke,
antilop, zebra
37 Láma
38 Zsiráf
39 Gazdasági udvar
40 Lovaspálya
41 Sportpálya
42 Étterem

6 WC
7 TEVÉK
8 Meglepetés
9 Gokart
10 KRESZ-park
11 Dodzsem
12 Kilátó
13 Hullámforgó
14 Föld körüli pálya
15 Repülő csészealj
16 Lovasforgó
17 Büfé
18 Kisvasút
19 Iroda
20 Gazdasági udvar

45

46

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 5 pont.
59

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 7. évfolyam

b)

Minden helyes bejelölés 1-1 pont,
összesen 7 pont.
Ajánlás: Az ellenőrzést érdemes írásvetítő segítségével végezni. Így a tanulók számára egyértelmű lesz,
melyik számot hová kellett írni. A térképet fóliára fénymásolva fel lehet használni az ellenőrzéshez. Az interaktív tananyag 2. témafeladata is ennek a feladatnak az ellenőrzését szolgálja.
4. Kisvasút; KRESZ-park.

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 2 pont.

5. 15 Repülő csészealj, 14 Föld körüli pálya, 11 Dodgem, 7 Tevék, 21 Szarvasok, őzek.
Minden helyes elem 1-1 pont,
összesen 5 pont.
Megjegyzés: A Szarvasok, őzek megnevezés egy elemnek számít.
6. Beírandó megállapítások: I, H, H, H, I.

Minden helyes megállapítás 1-1 pont,
összesen 5 pont.

Értékelés: 35–32 = kiváló, 31–28 = jó, 27–23 = közepes, 22–18 = elfogadható, 17–0 = nem megfelelő

Hódító
1. Aláhúzandó: táblás játék, páros játék, stratégiai játék, szobai játék.
2. a) Ketten.
b) 18.
c) Négyfélére.
d) Lapos, korong alakú.
e) Gombokkal.
f) Pl.: kartonpapírból.
3. Házilag is elkészíthető.
4.

Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 6 pont.
A helyes bizonyítás 1 pont.

A helyes rajz és jelölés 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Megjegyzés: A két csapat bábuja bármilyen lehet. A lényeg, hogy nyolc közönséges és egy külön jellel ellá
tott, tehát összesen kilenc bábu legyen csapatonként.
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5. Be kell venni a központi erődöt a játék elején kiválasztott elfoglalási módon.
Elfoglalási módok: A király mind a négy esetben az erőd közepén helyezkedik el.
1. Az erőd négy sarkában áll 4 bábu.
2. Egy bábu az erőd bal sarkában, egy a jobb sarkában áll.
3. A 4 bábu az erőd fehér mezőin áll.
4. Az egyik bábu az erőd felső, a másik az alsó sorának fehér mezején áll.
Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,
összesen 5 pont.
Megjegyzés: A négy elfoglalási módért 4 pont adható.
6. Minden irányba lehet egy mezőt lépni. A játékosok felváltva lépnek. Csak átlósan lehet lépni, legalább egyet. Csak egy mezőt és csak átlósan szabad lépni. Legfeljebb egyet lehet lépni minden irányba.
Csak azonos színű mezőre lehet lépni. A játékosok egymás után lépnek.

7. a) Tibi Zsolt bábuját.
b) Bárhová száműzhető azonos színű mezőn.
c) Tibi.

Minden helyes karikázás 1-1 pont,
összesen 4 pont.

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Múmiák Magyarországon
1. Figyelemfelkeltés, meghökkentés, hiszen a köztudatban a múmiák Egyiptomhoz kötődnek.
A cím szerepének értelmezése 1 pont.
2. antropológus: Az embertan tudósa, kutatója.
konzervál: Tartósít, a (meg)romlástól különleges eljárással megóv.
spontán: Kényszer nélküli, szabad, önkéntes. Önmagától, külső beavatkozás nélkül.
kripta: Sírbolt, föld alatti sírkamra.
mikroklíma: Egészen kicsi légtérnek a sajátos, a környezettől eltérő éghajlata.
Minden helyes szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 5 pont.
3. Tételmondatok:
1. bekezdés: 3. mondat
2. bekezdés: 1. mondat
3. bekezdés: 1. mondat
4. bekezdés: 1. mondat
5. bekezdés: 1. mondat
6. bekezdés: utolsó mondat
Minden helyes tételmondat 1-1 pont,
összesen 6 pont.
4. 1. C; 2. A; 3. D; 4. B, E
Minden helyes jelölés 1-1 pont,
összesen 5 pont.
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5. A kriptában sajátos levegő, páratartalom és mikroklíma alakult ki, amely kedvezőtlen a bomlást elősegítő bacilusok számára.
Minden helyes indokláselem 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés: Az indoklásban az aláhúzott részeknek szerepelniük kell.
6. Biológiai vizsgálat mellett anyakönyvek, ruházat vizsgálata.
Megjegyzés: A felsorolásban az aláhúzott részeknek szerepelniük kell.
7. Palermo: A kripta falára akasztott holttesteket átöltöztetik.
Tolous: A holttesteket a harangtoronyban szárították.
Megjegyzés: A beszámolóban az aláhúzott részeknek szerepelniük kell.

A helyes bizonyítás 2 pont.

A helyes beszámoló 2 pont.

8. Vázlat:
1. Magyarországi múmiák
2. József nádor és családjának maradványai
3. A sós víz konzerváló hatása
4. A spontán kiszáradás
5. A templomok mikroklímája
6. Orvosok vagy a véletlen

Minden helyes vázlatpont 1-1 pont,
összesen 6 pont.
Ajánlás: A vázlatírást differenciáltan is megoldhatjuk. A jobb képességűek önállóan készítenek vázlatot
a füzetükbe vagy egy lapra, a gyengébbek a tankönyvi feladat alapján.
Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–25 = jó, 24–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő

A Forma–1 diadalútja
1. nézettségi statisztika: Ahány, főleg televíziót néző ember látta az eseményt.
kompresszor: Gázsűrítő. Gáz halmazállapotú anyag sűrítésére, összenyomására szolgáló gép.
formula: Minta, szabály.
Minden helyes szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 3 pont.
2. 1895 júniusában.
600 km.
Háromszög.
Szisz Ferenc.
Nemzetközi Autószövetség.
1,5 liter.
Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 6 pont.
Ajánlás: A 2. kérdésre külön hívjuk fel a tanulók figyelmét. Gyakran ugyanis 1200 km-t írnak be válaszként, holott az Párizs–Bordeaux–Párizs távolsága. Tehát a helyes megoldás 600 km.
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3. Bekarikázandó: 24 km/h.

A helyes bekarikázás 1 pont.
s 1200
= 24,59 km/h. (A 48 perc = 0,8 óra.)
Megjegyzés: A helyes fizikai képlet, v = t =
48,8
4. Várható kérdések:
1. Mikor rendezik a Forma–1 verseny futamait?
2. Mikor rendezték az első autóversenyt?
3. Ki nyerte az első Francia Nagydíjat?
4. Honnan ered a Forma–1 elnevezés?

Minden helyes kérdés 1-1 pont,
összesen 4 pont.
Ajánlás: A tanulók többféleképpen fogalmazhatják meg a bekezdések lényegére vonatkozó kérdéseiket,
ezért egyéni tanári ellenőrzést vagy csoportonként a csoportvezetők ellenőrzését igénylő megoldás. A csoportvezetők csak abban az esetben kérjék a tanáruk segítségét, ha vita támad a csoporton belül a kérdés
elbírálásában.
5. Várható illusztrációcím: A világ legnépszerűbb versenye
Az a csodálatos Forma–1
Versenyre várva

A helyes cím 1 pont.

6.
Időpont

Esemény

1895 júniusa

A benzines kocsi feltalálása

1904

A FIA megalakulása

1905

Az első autóverseny

1906

Az első Francia Nagydíj

1945

Az autósport világszerte érvényes jogszabályainak megalkotása

Minden helyes időpont és esemény 1-1 pont,
összesen 10 pont.
7. Plakátterv készítése önállóan, páros vagy csoportmunkában.

A plakátért maximum 5 pont adható.
Ajánlás: A plakát értékelésekor vegyük figyelembe a megfelelő időpontot (interneten a pontos időpontnak is utánanézhetnek, mert a plakátokon napra, esetleg órára pontosan kell megadni), a kiíró (FIA) megnevezését, a plakát sajátosságait, a helyesírást és az ötletességet!
Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–25 = jó, 24–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő
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II. Rákóczi Ferenc
1.
Egy leány		
		

II. Rákóczi Ferenc – Sarolta-Amália

I. Rákóczi Ferenc

II. Rákóczi György 		

Báthori Zsófia

Zrínyi Ilona
Zrínyi Péter

Frangepán Katalin
A családfa minden jó eleme 1-1 pont,
összesen 9 pont.
Megjegyzés: Elfogadható a családfa, ha a gyermekkorában elhunyt fiútestvért is feltünteti a tanuló, akár
pluszpont is adható érte.
2. a) 6; b) 12; c) 18; d) 27; e) 35; f) 59

Minden helyes adat 1-1 pont,
összesen 6 pont.
Megjegyzés: Az életkort a szövegben lévő évszámok alapján tudja kiszámolni a tanuló.
3. Loyolai Ignác által alapított harcias hitvédő szerzetesrend.

A helyes szómagyarázat 2 pont.

4. Zrínyi Ilonát gyermekeivel Bécsbe vitték. Anya és lánya kolostorba került. Fiát a jezsuiták nevelték fel.
Minden helyes felsorolás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
5. Hozzá fordult segítségért a szabadságharc kitörése előtt. A bukás után az udvarában élt egy darabig.
Minden helyes megfogalmazás 1-1 pont,
összesen 2 pont.
6. Az ország függetlenségének védelme, a rendi kiváltságok védelme, a vallási sérelmek orvoslása, a gazdaság fejlődése.
Minden helyes célkitűzés 1-1 pont,
összesen 4 pont.
7. 1703–1711		
1735
1694		 1686–1688
1682		 1676
Minden helyes évszám 1-1 pont,
összesen 6 pont.
8. Várható vázlat:
1. Családi körülmények
2. Munkács ostroma
3. Az ostrom után
4. Rákóczi házassága
5. A szabadságharc kitörése és bukása
6. A bujdosás évei
Minden helyes vázlatpont 1-1 pont,
összesen 6 pont.
Értékelés:
38–34 = kiváló, 33–31 = jó, 30–25 = közepes, 24–20 = elfogadható, 19–0 = nem megfelelő
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Lábsztori
1. reakció: Válasz valamilyen ingerre, tőlünk független behatásra.
stressz: Védekező jellegű, szervi elváltozással járó állapot a szervezetben, amellyel a külvilágból érkező,
őt veszélyeztető ingerekre felel.
Minden helyes szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 2 pont.
2. Egyrészt a fokozott izzadástól, verejtékezéstől, másrészt bizonyos kórokozók, elsősorban a gombák
elterjedésétől. 								
Az okok megnevezése 2 pont.
Megjegyzés: A tagmondatok 1-1 pontot érnek.
3. Ereink kitágulnak. Nő a szervezetünk hőleadása. Hőmérsékletünket igyekszünk minimálisra csökkenteni.
Minden helyes felsoroláselem 1-1 pont,
összesen 3 pont.
4. Bekarikázandó: kezünk, lábunk, hajlataink izzadni kezdenek; gyorsabban ver a szívünk; vérnyomásunk emelkedik; pupillánk kitágul; torkunk kiszárad.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 5 pont.
5. Az izzadt, nedves láb, zárt cipők.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 3 pont.
A lábgombák által bomló bőr áraszt savanyú szagot.
Az összefüggés helyes megfogalmazása 1 pont.
6. A bőr bepirosodik, a lábujjakon és az ujjak között pikkelyesedik, ami nagyon viszket.
Minden tünet 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés: A felsorolásban az aláhúzott részeknek szerepelniük kell.
7. Ne járjatok mezítláb uszodában, szaunában! Mindig hordjatok papucsot! Csak saját törülközőt használjatok! Jól szellőző cipőt hordjatok! Ne viseljetek műszálas zoknit, inkább pamutot! Fürdés után töröljétek meg a lábatokat! Használjatok hintőport vagy lábsprét!
Minden jó tanács 1-1 pont,
összesen 7 pont.
Ajánlás: Ellenőrzéskor figyeljünk a megfelelő igehasználatra!
8. Családorvoshoz vagy bőrgyógyászhoz kell fordulni. Az orvos által javasolt kezelést kell alkalmazni.
Fertőtleníteni kell a cipőket is.
Minden helyes teendő 1-1 pont,
összesen 3 pont.
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9. Várható vázlat:
1. Kínos helyzetek
2. A lábszag okai
3. Az izzadás
4. A gombák hatása
5. A megelőzés
6. A tüneti kezelés

Minden jó vázlatpont 1-1 pont,
összesen 6 pont.

Értékelés:
35–32 = kiváló, 31–28 = jó, 27–23 = közepes, 22–18 = elfogadható, 17–0 = nem megfelelő

A kékbálna
1. Bekarikázandó állítások: A Földön élő legnagyobb állat. Szárazföldi emlőstől származik. Tengeri emlős. Őse évmilliókkal ezelőtt a szárazföldön élt. Fokozottan védett faj.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 5 pont.
2.
Évszám
Példányok száma

1930
130 000

1960
1000–3000

2000
2000

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 3 pont.
3. A bálna nem hal, tehát a csontját sem nevezhetjük halcsontnak.
4. gigászi, gigantikus: Óriási, hatalmas, roppant nagy.
gigász: Az eget ostromló óriás a görög–római mitológiában.

5. 178 000 kg – 75 tonna = 178 000 – 75 000 = 103 000 kg = 103 tonna
103 tonnával.

A helyes indoklás 1 pont.

A helyes szómagyarázat 1-1 pont,
összesen 2 pont.

A helyes eredmény 1 pont.
Megjegyzés: Az átlagos bálna tömege a szövegben szereplő adatokból: a nyelv (3 tonna), a csontváz
(22 tonna) és az izomzat (50 tonna) tömegéből számolható ki.
A barázdák az álcsúcstól a köldökig húzódnak, és lehetővé teszik, hogy az állat hatalmasra nyissa a száját.
A helyes válasz 1 pont.
Halcsontlemez.
A helyes válasz 1 pont.
18,52–27,78 km-t.
A helyes eredmény 1 pont.
Megjegyzés: A kékbálna úszási sebessége 10-15 csomó. 1 csomó = 1852 m. 10 csomó = 18 520 m = 18,52 km.
15 csomó = 27 780 m = 27,78 km.
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6. A planktonok a jeges vízben élnek, ezért a velük táplálkozó kékbálnák a téli jégképződésig ezen a területen tartózkodnak.
Az összefüggés megfogalmazása 2 pont.
7. 		

A kékbálna szaporodása

I. 1. A párzás színhelye: trópusi vizekben
2. Az utód megszületése: uo., kb. 1 év múlva
II. 1. Az újszülött méretei: 7-8 m, 7 tonna
2. Szoptatási idő: 7 hónap → méretváltozás 14-16 m
3. Önálló táplálkozás
Feltétele: a szilák kifejlődése

A helyesen kiegészített jegyzet 5 pont.
Ajánlás: A jegyzet értékelését érdemjeggyel történő osztályozásként is felfoghatjuk, de értékelhetjük információelemként is. Ebben az esetben 9 pontot adhatunk érte, így a végén az összpontszám 29 pont lesz.
Egyéni ellenőrzést igénylő feladat.
8. Kizárólag az 5 cm hosszú rákfélével (Euphausia superba) táplálkozik, mert nyelőcsöve csak 25 cm széles. A planktonmasszát a nyelvével préseli a garat felé.
A jó válasz 3 pont.
Megjegyzés: A zárójelbe tett latin nevet nem szükséges leírni a tanulóknak.
Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

A Jupiter
1. A naprendszerünk egy nagy színház, ahol a Föld díszpáholyban helyet foglaló vendég (néző).
A helyes felismerés 2 pont.
Metaforát.
A helyes megnevezés 1 pont.
Ajánlás: A megszemélyesítést is elfogadhatjuk az első kérdésre adott válasz ilyen megfogalmazása esetén:
A Föld a díszpáholyban ül.
2. A szöveg első bekezdésében bekarikázandó: Merkúr, Vénusz, Föld.
Bekeretezendő: Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Minden helyes bekeretezés 1-1 pont,
összesen 5 pont.
Megjegyzés: A Plútó már nem tartozik a bolygók közé.
3. Neptunusz, Uránusz, Szaturnusz, Jupiter, Mars, Föld, Vénusz, Merkúr.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 8 pont.
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4.
Átmérője
142 796 km
(Föld < 11 x Jupiter)

Tömege
Föld < 318 x Jupiter
< 1000 Nap

Naptól való távolsága
Föld–Nap távolságának 5
x-e

Halmazállapota
magja folyékony kőzet,
a többi része gáz

Minden tulajdonságra vonatkozó megállapítás 1-1 pont,
összesen 4 pont.
Megjegyzés: A táblázat egy helyesen kitöltött rubrikája ér 1 pontot.
5. Méretéből adódóan nagyobb tömegűnek kellene lennie, ha külső rétegeit szilárd vagy folyékony
anyagok alkotnák. Mivel a Jupiter tömege sokkal kisebb, ezért a külső rétegeit gázok alkotják.
A helyes indoklás 2 pont.
Megjegyzés: Az indoklásban háttérismeretként szerepelnie kell a két másik halmazállapotnak is.
6. A csillag saját fénnyel rendelkező égitest. A bolygónak nincs saját fénye.
A különbség helyes megfogalmazása 2 pont.
7. A szöveg 3. bekezdésében bekarikázandó: 11,8 földi év.
8. A szöveg 3. bekezdésében bekeretezendő: 9,9 földi év.
A bolygó gyors forgása miatt kavarognak a felszínén lévő felhők.

A helyes bekarikázás 1 pont.
A helyes bekarikázás 1 pont.
A helyes válasz 1 pont.

9. Javítsd a jegyzetrészlet hibás megállapításait aláhúzással és fölé írással!
Kallisztó istenek
Galilei 1601 – a Jupiter 4 holdja: Európa, Io, Ganymédesz, Kallisz-tó (az atya játszótársai)
A többi 15 hold: fotók, űrszandákon
1610
Európa > Hold < Io, Ganymédész, Kallisz-tó
űrszondákon
13
Ganymédesz Kallisztó

Galilei-holdak

Minden helyes javítás 1-1 pont,
összesen 7 pont.

10. Megmérte a Jupiter több ezer km vastag légkörét. Vulkánkitörést fotózott az Ión. Kiderítette az Ióról,
hogy nagyon fiatal, változó égitest.
Minden felfedezés 1-1 pont,
összesen 3 pont.
11. Várható vázlat, ha a kiselőadás csak a feldolgozott szöveg alapján készült.
A Jupiter
I. Naprendszerünk legnagyobb bolygója a Jupiter (A kiselőadás témájának a megnevezése.)
II. Információk a Jupiterről
1. Adatai
2. A bolygó forgása és keringése
3. A Jupiter holdjai
4. A bolygóval kapcsolatos kutatások eredményei
III. Összefoglaló ismétlés, záró mondatok
A helyes vázlat 5 pont.
68

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 7. évfolyam

Ajánlás: A vázlat értékelését érdemjeggyel történő osztályozásként fogjuk fel. Ennél részletesebb vázlatot
is elfogadhatunk. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat.
Értékelés:
45–42 = kiváló, 41–38 = jó, 37–33 = közepes, 32–28 = elfogadható, 27–0 = nem megfelelő

Jó tanácsok macskatartóknak
1. A macska akár 17-18 évig is elél. Naponta 1-2 órát kell vele foglalkozni. Gondot okozhat élénksége,
a szőrének hullása, a bútorszövetek rongálása. A házimacska érzékeny, mert nehezen viseli a zajt vagy a túl
élénk gyerekeket.
Minden helyes kiegészítés 1-1 pont,
összesen 6 pont.
2. Valaki a családban allergiás a macskaszőrre. Nincs megoldva a többnapos felügyelete. Nincs, aki foglalkozzon vele.
Minden helyes ok 1-1 pont,
összesen 3 pont.
3. Aláhúzandó: vizes tál, ételes tálka, cicavécé, kaparófa.
Minden helyes aláhúzás 1-1 pont,
összesen 4 pont.
4. Bekarikázandó: borostyán, mikulásvirág, korallcserje, azálea, filodendron, diffenbachia.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 6 pont.
5. Szemétvödör, nejlonzacskó, túl keskeny párkány.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 3 pont.
6. Aláhúzandó tételmondat az 5. bekezdésben az első mondat.
A bekarikázandó kulcsszavak, illetve kifejezések:
(1) többször ehetnek kisebb porciókat
(2) húsevő állat
(3) macskaeledelt
(4) nyers vagy főtt hússal (pl.: szív, máj, vese, bendő), tojással, tejjel vagy sajttal
(5) a disznóhús (gyakran tartalmaz a macskára veszélyes vírusokat), sohasem szabad nyersen adni neki
(6) zöldséget
A tételmondat és minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 7 pont.
Megjegyzés: A kulcsszavak gyakran több szóból állnak.
7. Várható megoldás:
A macska egészséges táplálása
Egészséges táplálkozás: többször keveset
Húsevő ínyenc: fehérje, zsír, szénhidrát + ásványi anyagok, vitaminok
macskaeledel (drága!)
Változatos étrend: nyers vagy főtt hús, tojás, tej, sajt, zöldségek
TILOS: nyers disznóhús, fűszeres, forró vagy túl hideg étel
Tisztaság, friss víz!
A jó jegyzet 5 pont.
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Ajánlás: A vázlat értékelését érdemjeggyel történő osztályozásként fogjuk fel. Ennél részletesebb vázlatot
is elfogadhatunk. Egyéni ellenőrzést igénylő feladat.
8. Várható tanács:
Ha beteg, vidd orvoshoz, de egészségesen is ellenőriztetni kell!

A helyes megfogalmazás 1 pont.

Értékelés:
35–32 = kiváló, 31–28 = jó, 27–23 = közepes, 22–18 = elfogadható, 17–0 = nem megfelelő

Gyógyszerkészítmény használata
1. A felső légutak egyes fertőzéses és gyulladásos megbetegedésének helyi kezelésére.
A kétféle betegség megnevezése 1-1 pont,
összesen 2 pont.
2. Bekarikázandó:
Recept nélkül is kapható.
Külsőleg alkalmazandó.
A kezelés időpontja meghaladhatja az egy hetet.
Kétéves korban nem használható.
Hároméves gyerek számára javasolt.
15–25 oC-on kell tárolni.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 6 pont.
3. Nem.
A táblázatban a 12 év feletti gyerekre vonatkozó adagolást kell figyelembe venni. Szájon át naponta 3-szor
4 adag, azaz 12 adag. Mivel két orrlyukba kell fújni 3-3 adagot, az 6 adag, naponta 5-ször, az 30 adag. A napi
adag összesen 42. Ez 10 nap alatt 420 adag, de a palack csak 400 adagot tartalmaz.
A helyes válasz 1 pont.
Az indoklás 5 pont.
4. Orron át: 1., 3., 4., 7., 9.
Szájon át: 5., 6., 8., 10.
Minden jó helyre írt szám 1-1 pont,
összesen 10 pont.
5. Átmeneti jellegű helyi szájüregi-garati irritációs reakciók, tüsszentési rohamok esetén meg kell szak í
tani a kezelést.
A két mellékhatás megnevezése 1-1 pont,
összesen 2 pont.
6.
Ők is használhatják
Mikor kell megszakítani a kezelést és
Miről célszerű tájékoztatni
a készítményt
orvoshoz fordulni?
az orvost?
gépjárművezetők
helyi bőrlázas állapotról
gépkezelők
vagy nyálkahártya-reakció,
más gyógyszer szedéséről
terhes nők
bronchusgörcs esetén
szoptató anyák
Minden jó helyre írt kifejezés 1-1 pont,
összesen 9 pont.
Értékelés:
35–32 = kiváló, 31–28 = jó, 27–23 = közepes, 22–18 = elfogadható, 17–0 = nem megfelelő
70

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 7. évfolyam

Így használd a menetrendet!
1. a) nagybátyja
unokatestvére

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 2 pont.

b)
Indulás

Abaújszántó
653

Indulás

Szerencs
735

Indulás

Bp.-Keleti pu.
1025

Érkezés

Szerencs
726

Érkezés

Bp.-Keleti pu.
1007

Érkezés

Szombathely
1307

Átszállási
idő

9 perc

Átszállási
idő

18 perc

c)
– Szerencs, Budapest-Keleti pályaudvar.
– Aláhúzandó: személyvonattal.

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 8 pont.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 2 pont.
A helyes aláhúzás 1 pont.

– Nem.

A helyes válasz 1 pont.

– Füzér, Claudius.

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 2 pont.
– Abaújszántó–Szerencs 33 perc, Szerencs–Budapest 2 óra 32 perc, Budapest–Szombathely 2 óra 42 perc,
összesen 5 óra 47 perc.
A helyes számítás 3 pont.
2. a) Személyvonattal.
b) 752.
c) 19 perccel.
3. A nemdohányzó vonat jelzése:
4. Elérjük céljait.
5. www.mav.hu

.

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 3 pont.
A megfelelő ikon 1 pont.
A helyes megfogalmazás 1 pont.
A helyes honlapcím 1 pont.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő
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Világhódító deszka
1. A kiemelt szórész, a HÓ nagybetűvel való írásával. A deszka szó a hódeszkára utal, amiről a szöveg szól.
A helyes válasz 2 pont.
Megjegyzés: A szó belsejében a nagybetűs írás tipográfiai megoldás. A világhódító szó hó szórésze és
a hódeszka szó összevonása.
2. Pl.: hósikló.
3. Bekarikázandó: téli sport, extrém sport, szabadtéri sport.
Bekeretezendő: olimpiai sportág.
4. Amerika, USA (Amerikai Egyesült Államok), Michigen.

A találó megnevezésért 1 pont.
Minden helyes jelölés 1-1 pont,
összesen 4 pont.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 3 pont.

5.
snurfer

snowboard

A feltaláló neve

Sherman Poppen

Jake Burton Carpenter

A sporteszköz részei

2 síléc

2 síléc + hurok

Anyaga

a síléc anyaga

laminált falap, üvegszövet

Megjegyzés: A snowboardnál a részei és az anyaga is két elemből áll.

Minden helyes adat 1-1 pont,
összesen 8 pont.

6. Utalás a mesebeli palackba vagy lámpába zárt szellemre, aki kiszabadulása után nagy dolgokra képes.
A helyes magyarázat 2 pont.
7. Nagyon könnyű irányítani. Élesebben lehet vele kanyarodni. Mély hó kivételével mindenütt használható. Hegyoldali erdőben is lehet vele száguldani.
Minden helyes ok 1-1 pont,
összesen 4 pont.
8. Várható vázlat:
1. Hóbortos snowboardosok
2. Poppen apuka találmánya
3. Snurferből snowboard
4. A hódeszka anyaga
5. Olimpiai sportág
6. A bigfoot
Minden jó vázlatpont 1-1 pont,
összesen 6 pont.
Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–24 = jó, 23–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő
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Egy különleges szakácskönyv
1. A Planétás receptjeit kártyákon adták közre, melyeket 24 darabos műanyag fóliás csomagokban forgalmaztak. Egyik oldalukon ételfotók, a másikon (a képhez tartozó) receptek láthatók. Tárolásukra műanyag
doboz szolgál. Kb. 40 csomag fér el benne.
Minden helyes kiegészítés 1-1 pont,
összesen 6 pont.
Megjegyzés: Az 1000 kártyából el kell venni a jelzőlapok számát (28), ezért a 972-őt kell elosztani 24-gyel.
Az eredmény 40,5. Tehát csak 40 csomag fér bele, 41 már semmiképpen sem.
2. A megfelelő jelzőszámok: 8, 24, 15, 6, 22.

Minden helyes szám 1-1 pont,
összesen 5 pont.

3. Fél óra alatt, könnyen elkészíthető, olcsó étel, a 22-es ételcsoporthoz tartozik.
Minden helyes információ 1-1 pont,
összesen 4 pont.
4. Várható szöveg:
Keverjétek az 1 zacskó vaníliás pudingot fél dl tejjel simára! Forraljatok fel 4 dl tejet, és állandó kevergetés
mellett öntsétek bele a tejes pudingport meg a fél dl erős kávét, és főzzétek sűrűre! Ezután szórjátok bele
az 5-6 evőkanál porcukrot és az 1 teáskanál neszkávét! Jól keverjétek el, majd éppen csak egyet forraljatok
rajta! Öntsétek a pudingot vízzel kiöblített formákba, és ha kihűlt, tegyétek néhány órára hűtőszekrénybe!
A csokoládéöntethez forraljatok fel 1 dl tejszínt a maradék 1,5 dl tejjel! Szórjátok bele az 1 evőkanál kakaóport és ízlés szerint cukrot, majd főzzétek sűrűre a két evőkanál vízzel elkevert liszttel! Hűtsétek ki! A maradék tejszínt verjétek kemény habbá, halmozzátok a puding tetejére, és locsoljátok le a csokoládéöntettel!
A helyes megfogalmazás 10 pont.
Ajánlás: Értékeléskor a tankönyvben lévő szempontsort vegyük figyelembe. Egyéni értékelést igénylő
feladat. Csoportmunka esetén ezt a csoport is elvégezheti.
Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Színes kémiai szökőkút
1. A szökőkút önmagában is látványos, főleg, ha színes. A szökőkutat viszont nem szoktuk a kémiához
kötni.
A helyes címmagyarázat 1 pont.
Megjegyzés: Természetesen más címmagyarázat is elfogadható.
2. Gömblombik, dugó, üvegcső, nagyobb edény, kémcső, borszeszégő, kémcsőfogó, szűrőpapír.
Minden helyes eszköz 1-1 pont,
összesen 8 pont.
3. A vége elkeskenyedik.

A helyes megfogalmazás 1 pont.
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4. Víz, fenolftalein-oldat, szalmiákszesz.
Megjegyzés: A fenolftalein-oldatért két pont jár.

Minden helyesen felsorolt anyag 1-1 pont,
összesen 4 pont.

5. A kísérlet lépéseinek helyes sorrendje:
1. Az üvegcsöves dugó előkészítése
2. Egy nagy edénybe víz és fenolftalein-oldat töltése
3. Kémcsőbe szalmiákszesz öntése
4. A szalmiákszesz óvatos melegítése
5. A lombik ammóniagáz-tartalmának ellenőrzése szűrőpapírral
6. A lombik bedugaszolása az üvegcsöves dugóval
7. A dugóból kivezető üvegcső vízbe mártása
8. A víz alatt az üvegcső szoros befogása mutatóujjal
9. Az üvegcsőbe juttatott pár csepp víz belerázása a lombikba
10. A dugóval lezárt lombik visszatétele a vízbe
11. A vízben az üvegcső elengedése
12. A szökőkút működésbe lépése
Minden helyes sorrendben leírt szám 1-1 pont,
összesen 12 pont.
Ajánlás: A sorrend első elemének eltévesztése esetén 0 pontot adjunk a feladatra. Ha az első lépés megjelölése jó, utána annyi pont adható, ahány kísérleti lépésnek jó a sorszáma. Könnyű beláttatni a tanulókkal,
ha egy kémiai kísérlet lépéseinek sorrendjét elhibázza, nem jön létre a várt eredmény.
6. Az ammóniagáz vízben nagyon jól oldódik.
A külső légnyomás a vizet az NH3-gáz helyébe nyomja be.
7. 1. kísérlet
szalmiákszesz
ammóniagáz

2. kísérlet
sósavoldat
sósavgáz

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 2 pont.

Minden helyes megnevezés 0,5-0,5 pont,
összesen 2 pont.

Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–24 = jó, 23–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő

Szobrok vízből
1. Maradandó mű alkotása, amely évszázadok múltán is őrzi a nevüket.
Megjegyzés: A megoldásban az aláhúzott részeknek szerepelniük kell.

A helyes megfogalmazás 2 pont.

2. 		
Alaszkában		
Hufmann 1934-ben
Fairbanks városa Alabamában található. Kay Haufmann 1943-ban ötlötte ki a fesztivál tervét.
				
barátnője, Clara
Elképzelését felesége és annak nővére, Clark West valósította meg. Az első Fairbanksi Téli
1934.		
10.
Fesztivált 1943. március 8. és 18. között rendezték meg.
Minden helyes javítás 1-1 pont,
összesen 7 pont.
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3. Várható jegyzet:
1. Művészek célja: maradandó mű alkotása → hírnév → jégszobrászok: műveik eltűnnek
2. Fairbanksi Téli Fesztivál
Ötletadó: Kay Hufmann
Segítői: felesége + Clara West
I. fesztivál: 1934. márc. 8–10.: zene, tánc, szánkóhúzó verseny, jégtrón
1938: Jégkarnevál és Kutyaderbi – két díszes jégtrón
Pietro Vigna: az első jégszobor (Eszkimó asszony szigonnyal)
3. 1988: első szoborzsűrizés (4 csapat) → napjainkban 50 csapat
4. Sarki Jég = jégszobrász-világbajnokság minden márciusban, fás területen
Kategóriák: – konkrét
– elvont
– egy jégtömbös
– két jégtömbös
A megfelelő jegyzet 10 pont.
Ajánlás: A jegyzet értékelésekor a 3. oldalon lévő szempontsort vegyük figyelembe.
4. Konkrét, elvont, egy jégtömbös, két jégtömbös.
5. A fák árnyékot adnak, a jégszobrok lassabban olvadnak el.

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 4 pont.
Az elgondolás megfogalmazása 2 pont.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

Az Operaház fantomja
1. Az Operaház fantomja.
Andrew Lloyd Webber.
Musical.
Romantikus fiatal gróf.
Díszlettervező.
Többféle szereposztásban játsszák a művet, azaz egy szerepet többen is alakítanak.
A Madách Színházban.
Szirtes Tamás.
Vágó Nelly.
Korrepetítor.
Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 10 pont.
2.
Király Linda Christine Daaé, énekesnő
Laklóth Aladár Monsieur Reyer, korrepetítor
Lesznek Tibor Árverési kikiáltó		
Lőte Attila Monsieur Lefevre, a leköszönő igazgató
Mikó István Monsieur André operaigazgató Miller Zoltán Raoul, Vicomte de Chagny
Sáfár Mónika Carlotta Giudicelli, énekesnő Sasvári Sándor az Operaház fantomja
Várady Viktória Meg Giry, balett-táncosnő Vikidál Gyula Joseph Bouquet, zsinórmester
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 10 pont.
Megjegyzés: A dőlt betűvel szedett neveknek szerepelniük kell a válaszban.
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3. Várható ajánló:
Szereti ön a szenvedélyes és látványos musicaleket? Kíváncsi arra, vajon ki lehet a párizsi Operaház titokzatos fantomja? Tudni szeretné, hogyan végződik a fiatal gróf, Raoul és a bájos, tehetséges énekesnő,
Christine szerelme? Akkor ne habozzon! Nézze meg Andrew Lloyd Webber világhírű musicaljét a Madách
Színházban.
A megfelelő színházi ajánló megfogalmazása 10 pont.
Ajánlás: Értékeléskor a tankönyvben lévő szempontsort vegyük figyelembe. Egyéni értékelést igénylő
feladat.
Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–24 = jó, 23–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő

A Serengeti Nemzeti Park
1. Afrikában, Tanzániában, Serengetiben.

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 3 pont.

2. Tereptárgy: A terepen található épület vagy természetes képződmény (fa, domb stb.).
A helyes szómagyarázat 2 pont.
Ajánlás: Az 1. bekezdés 3. mondata alapján készíthető el a szómagyarázat. Sehol egy kiemelkedő tereptárgy, egy fa, egy domb, egy épület.
3. Zebrák, gnúk, gazellák, antilopok, kafferbivalyok.
4.

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 5 pont.

2 millió
1 millió
1970 1980 1990 2000 2010

A helyes grafikon 7 pont.
Megjegyzés: Az x és y tengely megrajzolása 2 pont, a tengelyeken a beosztások elkészítése 2 pont, a három
adat bejelölése 3 pont.
5. Száraz évszak és esős évszak.

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 2 pont.

6. Az emberi beavatkozás: elégetik a kiszáradt füvet, helyette fűtenger nő, a tűz következtében eltűnnek
a bozótok, az elefántok tapossák le a maradékot.
Minden helyes ok megnevezése 1-1 pont,
összesen 3 pont.
7. Várható képalírások:
Vonul a csorda
A hatalmas elefántbika
Pihenő királyok
Minden helyes képaláírás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő
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Kullancsveszély!
1. Aláhúzandó: rovarirtók, rovarriasztók.

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 2 pont.

2.
a) A szöveg 1. hasábjában bekarikázandó: füves, erdős helyeken; nedves, párás területeket.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Megjegyzés: Pontozáskor a jelzők számát nem vesszük figyelembe.
b) A szöveg 2. hasábjában bekeretezendő: észrevétlenül csimpaszkodik a bőrre, és fúrja be szívószervét a
kapilláris erekig.
A helyes bekarikázás 1 pont.
3. Rajz: gombostűfej nagyságú, babnagyságú.

A két rajz 1-1 pont,
összesen 2 pont.

4. A humán betegségek az embernél jelennek meg, a szerző viszont állatorvos.
A helyes magyarázat 2 pont.
5. A Dunántúl jelentős részén és a Cserhát területén.
6. Beírandó rövidítések: I, H, I, I, H, I, I, H.

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 2 pont.
Minden helyes megállapítás 1-1 pont,
összesen 8 pont.

7. A szöveg 3. hasábjában aláhúzandó: repellens szerek; különféle stiftek, sprék, nyakörvek; Polybe tabletta.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés: A különféle stiftek, sprék, nyakörvek felsorolás 1 pontnak számít.
8. Étvágytalanság, láz, fekete vizelet.

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 3 pont.

Értékelés:
25–23 = kiváló, 22–20 = jó, 19–16 = közepes, 15–13 = elfogadható, 12–0 = nem megfelelő

A gyógyteák
1. Bekarikázandó: komponens: Összetevő, alkotórész.
kivonószer: Szer, amelynek segítségével kivonjuk a szükséges anyagot.
indikáció: Orvosi javallat.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Megjegyzés: A pontozás a megadott három szót veszi figyelembe. A komponens szó esetében az összetevő
és az alkotórész szót is be kell karikázni.
2. Kamilla, csipkebogyó, zsálya, hársfa, bodza, orvosi zizi, kakukkfű, mályva.
Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 9 pont.
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Megjegyzés: Az orvosi zizi két pontot ér.
Ajánlás: Ne fogadjuk el a növényrészeket, pl.: hársfavirág, mályvalevél, hiszen az utasításban gyógynövények szerepelnek!
3.
Forrázat
Felhasznált
Lágy, puha állományú, illógyógynövény(rész) olaj-tartalmú virág, levél
Az elkészítés módja Forrásban lévő vízzel leöntA víz hőfoka
jük
Állási idő
10-20 perc

Főzet
Hideg vizes kivonat
Durva, kemény, fás nö- Hőre érzékeny hatóvény, cseranyagtartalmú anyagú gyógynövények
4-5 percig főzzük
Szobahőmérsékletű
vízzel leöntjük
5-10 óra

Minden helyesen kitöltött rubrika 1-1 pont,
összesen 9 pont.
4. A forró víz kioldja a gyógynövényekből a hasznos anyagokat, így a főzet, illetve a forrázat semmit sem ér.
A helyes indoklás 2 pont.
Megjegyzés: A megoldásban az aláhúzott részeknek szerepelniük kell.

5. a) Főzzetek 4-5 percig 1 evőkanál kamillavirágot kb. 3 dl vízben, majd szűrjétek le!
A helyes utasítás 2 pont.
b) A 2-3 evőkanál kamillát 3 dl vízben 4-5 percig főzzétek!
A helyes utasítás 2 pont.
c) Öntsetek 1-2 l forró vizet 20-50 dkg kamillához, majd szűrés után adjátok a fürdővízhez!
A helyes utasítás 2 pont.
Megjegyzés: A tanulók nem találják meg a szövegben szó szerint, hogyan kell készíteni kamillavirágból
teát (főzetet), borogatást, illetve fürdőadalékot. Az utasításokat a 4. és a 6. bekezdésekben olvasottak alapján
kell megfogalmazni, ezért kapnak 2 pontot utasításonként.
6. Hashajtó és nyugtató teák.
Hasmenés elleni teák.
Köhögéscsillapító, hurutoldó és megfázások elleni teák.
7. Várható jegyzet:

Minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 6 pont.

A gyógyteák
1. A forrázatok készítése
Lágy, puha állományú, illóolaj-tartalmú virágból, levélből
Teakeverék + forrásban lévő víz → leöntjük → 10-20 perc állási idő → szűrés
2. Főzet készítése
Durva, kemény, fás növény, cseranyagtartalmú növény
Teakeverék + forrásban lévő víz → 4-5 perc főzés (elpárolgott víz pótlása) → azonnali szűrés
3. Hideg vizes kivonat
Hőre érzékeny hatóanyagú gyógynövények
Teakeverék + szobahőmérsékletű víz → leöntjük → 5-10 óra állási idő → szűrés
A megfelelő jegyzet 10 pont.
Ajánlás: A jegyzet értékelésekor a 3. oldalon lévő szempontsort vegyük figyelembe. A borogatás, pakolás,
fürdőadalék és a teák fogyasztása nem része a jegyzetnek, mert a cím csak a gyógyteák elkészítésére utal.
Értékelés:
45–42 = kiváló, 41–38 = jó, 37–33 = közepes, 32–28 = elfogadható, 27–0 = nem megfelelő
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Hajnalfa, jakabfa, májusfa
1. Aláhúzandó: a bekezdés 2. mondata.
2. Bekarikázandó: hajnalfa, jakabfa.
Válasz a kérdésre: A címben.

A helyes aláhúzás 1 pont.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 2 pont.

3. A 19. századból.
Szokásgyűjteményben.
Május 1-jén.
Szent Jakab és Szent Fülöp hajadon útitársa.
A vándorbotja kizöldült.
4. Május elseje a tavaszváró első napja. Előestéjén a falubeli legények
összefogtak, és a közeli erdőbe mentek. Szép nyárfákat vágtak ki . Ott énekeltek,
iszogattak. Bús, aztán vidám dalokat daloltak. Hajnalban – immár Jakab
napján – hazaindultak. A kivágott fát a faluba vitték, egész pontosan ahhoz
lány lakott. Két dolgot jelenthetett a fa állítása: a
a házhoz, ahol a
szerelem bizonyítékául, illetve a
szándék kifejezésére szolgált.

A helyes válasz 1 pont.

Minden helyes válasz 1-1 pont,
összesen 5 pont.
ünnepkör
kalákába
táncoltak
éjfélig

kedves, a kiválasztott
az udvarlási
Minden helyes pótlás 1-1 pont,
összesen 5 pont.
5. A májusfán lévő tárgyak: színes szalagok, zsebkendő, virágcsokor, egy üveg bor.
A rajz 2 pont, minden helyes megnevezés 1-1 pont,
összesen 6 pont.
.
6. hajnalfa: A kivágott fát hajnalban vitték be a faluba.
jakabfa: Jakab napján állították fel a faluban.
Minden helyes magyarázat 2-2 pont,
összesen 4 pont.
7. A nagylányság jelképe → elmehet bálba, táncmulatságra.

Minden helyes elem 1-1 pont,
összesen 3 pont.

8. Bekarikázandó: Mulatságokat tartottak. A húsvétot követő 7. vasárnap vagy hétfőn történt. Tréfás
versenyeket rendeztek.
Minden helyes bekarikázás 1-1 pont,
összesen 3 pont.
Értékelés:
30–28 = kiváló, 27–24 = jó, 23–20 = közepes, 19–16 = elfogadható, 15–0 = nem megfelelő
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Az interaktív tananyag jellemzői
Az elmúlt években hazai és nemzetközi felmérések sokasága igazolta, hogy a magyar diákok szövegértésével
komoly problémák vannak. Az alsó tagozatban még jól, a koruknak megfelelően olvasó kisdiákok jelentős
része a későbbiekben keveset és nehezen olvas, a hosszú szövegeket elutasítja, és az értő, értelmező olvasás
is gondot okoz számukra.
Úgy gondolom, minden eszközt meg kell ragadnunk ahhoz, hogy a felsős tanulók is szívesen olvassanak.
Az a tanuló azonban, aki nem érti az általa olvasottakat, sohasem fogja átélni az olvasás örömét.
A tankönyvben 22 szöveg található, de nem mindegyikhez készült interaktív tananyag-feldolgozás.
Ennek több oka is van. A tankönyvekben olyan dokumentumszövegek is találhatók, amelyek alig vagy
egyáltalán nem digitalizálhatók. Figyelembe kellett vennem azt is, hogy a szűkös időkeret miatt a kollégák
nem tudnak minden szöveget interaktívan is feldolgozni a tanulókkal. Most is vallom: kevesebbet, de
alaposan. Igyekeztem tehát azokat a szövegeket kiválasztani, amelyek a gyerekek körében a legnagyobb
sikert aratták. Végül a 22 szövegből 10-et dolgoztam fel digitális formában:
1. Mauszólosz síremléke
2. Nagyerdei Kultúrpark
3. Hódító
4. A Forma–1 diadalútja
5. II. Rákóczi Ferenc
6. A kékbálna
7. A Jupiter
8. Jó tanácsok macskatartóknak
9. VilágHÓdító deszka
10. A Serengeti Nemzeti Park
Szeretném megnyugtatni az informatikai eszközök használatától még egy kicsit berzenkedő kedves kollégáimat, hogy a programok mindenki számára könnyen kezelhetők, egyértelműek az akciógombok, továbbá bármikor vissza lehet lépni a főmenübe. A lehetséges továbbhaladási utak is megfelelően jelöltek.
Az egyes funkciók egérrel és a számítógép billentyűzetével is választhatók, aktiválhatók. Ez azért fontos,
mert a program interaktív tábla nélkül is működik. Elég hozzá egy projektor és egy számítógép. Természetesen bármelyik típusú interaktív táblán is alkalmazható az anyag.
Az interaktív tananyag-feldolgozás hasznosságát a lektori véleményből vett idézetekkel kívánom bizonyítani: „Navigálás a programban: felhasználóbarát, általában a megfelelő irányú nyilak vagy az önmagukért beszélő, a választott tevékenységet jól reprezentáló piktogramok, feliratos fülek kiválasztásával történik.
A program előnye, hogy nem egy kötött úton fut le, hanem a tanulási, gyakorlási sorrend szabadon választható, bármikor abbahagyható a munka, vagy kihagyással ugorhatunk újabb feladatokra, esetleg újra
elvégezhetünk feladatokat, tetszés szerinti számban.”
„…Az egyes témakörök a szoftver tartalomjegyzékében a tankönyvvel megegyező sorrendben jelennek
meg. A szerző a tartalmat tekintve viszont nem esett abba a hibába, amelybe a kezdeti digitális tananyagfejlesztők: vagyis – szerencsére! – nem a tankönyv anyagát dolgozta fel, nem kényszeríti a felhasználót az
írott szöveg képernyőn történő olvasására! (Nem a képernyőről akar tanítani!) Éppen ellenkezőleg: olyan
gyakorlófeladatokat és játékokat választott, amelyek témája a nyomtatott tankönyvhöz kapcsolódik, ám
csupán szervesen kiegészíti azt, felhasználva a gyermekek által annyira kedvelt multimédiás lehetőségeket.”
A szövegekhez olvasástechnikai gyakorlatok, témafeladatok és interaktív játékok készültek. Teljesen
megváltozott azonban az arculat. Ezt nagyon jól illusztrálja az értékelés mikéntjének stílusváltása. 7. évfolyamon nem kép, hanem hanggal ellátott animáció értékeli a tanuló(k) munkáját.
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A gyakorlófeladatok között megjelentek új típusúak is. Az idegen szavak helyes kiejtését gyakorolhatják
a tanulók, amikor az idegen szavak, nevek mellett kétféle kiejtés látható kapcsos zárójelben. A helyesre
kattintva a diákok hallják a helyesen kiejtett szót.
A témafeladatok a tankönyvben található szövegekhez készültek. Egyik részük előkészíti, segíti
a tankönyvi feladatok megoldását, másik részük az ellenőrzést teszi egyszerűbbé, ugyanakkor
látványossá, harmadik részük a szöveg más szempontú megközelítését szolgálja. A témafeladatok közül
a korábbi évfolyamokon nagy siker volt a keresztrejtvény, amely a 7. évfolyamon módosul technikailag. A
keresztrejtvény megfejtőjének nem az összes felhasználandó betűből kell kiválasztania a megfelelőt, hanem
az ábécé valamennyi betűje a rendelkezésére áll. A keresztrejtvényháló továbbra is csak a jó betűt fogadja be.
A keresztrejtvények kiválóan alkalmasak a szókincs bővítésére, fejlesztik a kombinatorikus képességet, és
sikerélményhez juttatják a megfejtőt.
A másik kedvelt feladat volt az igaz, hamis állítások megkülönböztetése. Ennek a feladatnak az értékelése
azonban módosult. A tanuló háromszor próbálkozhat a megoldással, de nem tudja meg, hogy melyik döntése volt helytelen. Ez a feladattípus nagymértékben fejleszti a tanulók döntési képességét, amely nemcsak
az iskolai ismeretanyaghoz kapcsolódik, hanem ahhoz is hozzájárul, hogy a diákok a mindennapi élethelyzetekben is képesek legyenek különbséget tenni az igaz és a hamis megállapítások között.
A interaktív játékok között szerepel autóverseny, memóriajáték, kisbálna megmentése. A társasjátékokban a játékos fő feladata az, hogy a kérdésre három válasz közül jelölje ki a megfelelőt. Helyes válasz esetén
továbbhaladhat a játéktáblán. Hiba esetén vagy újra kezdi játékos a játékot, vagy több helytelen válasz után
megjelenik a helyes megoldás

Javaslatok a tankönyvi szövegek feldolgozására
A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című tankönyvcsalád 7. évfolyamos szövegeit nemcsak a tanítók és a
magyar szakos tanárok, hanem más szakos kollégák is alkalmazhatják a szövegértő képesség fejlesztésére.
A következő táblázat egy újszerű feldolgozási javaslat a tankönyvekben található szövegek felhasználására.
* Jelenthet órarészletet is. Attól függ, hány irodalom- vagy nyelvtan-, esetleg más szakóra tartamába építjük
be a szövegfeldolgozást. I T = interaktív tananyagfeldolgozás
Óraszám*

A szöveg címe

Szövegtípus

1. I T
2.
3. I T

Mauszólosz síremléke
Az MP5 használata
Nagyerdei Kultúrpark

magyarázó-értelmező
dokumentum
dokumentum

4. I T
5.

Hódító
Múmiák Magyarországon

dokumentum
magyarázó-értelmező

6. I T

A Forma–1 diadalútja

magyarázó-értelmező

II. Rákóczi Ferenc
Lábsztori
A kékbálna
A Jupiter
Jó tanácsok macskatartóknak

magyarázó-értelmező
magyarázó-értelmező
magyarázó-értelmező
magyarázó-értelmező
magyarázó-értelmező

7. I T
8.
9. I T
10. I T
11. I T

Tantárgyi
Bekezdések Feladatok
koncentráció
történelem
1–6.
1–7.
technika
1–7.
biológia
földrajz
2–6.
technika
4.
történelem
1–6.
1–8.
testnevelés
fizika
rajz
történelem
biológia
biológia
fizika
biológia

1., 3., 4.
2.
1–6.
1–6.
1–6.
1–5.
1–6.

6.
1–3.
7.
1–8.
1–9.
1–8.
1–11.
1–8.
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Óraszám*

A szöveg címe

Szövegtípus

12.

Gyógyszerkészítmény
használata

dokumentum

13.

Így használd a menetrendet! dokumentum

14. I T
15.
16.

VilágHÓdító deszka
magyarázó-értelmező
Egy különleges szakácskönyv magyarázó-értelmező
dokumentum
Színes kémiai szökőkút
elbeszélő

17.

Szobrok vízből

magyarázó-értelmező

18.

Az Operaház fantomja

dokumentum

19. I T

A Serengeti Nemzeti Park

magyarázó-értelmező

20.

Kullancsveszély!

magyarázó-értelmező

21.
22.

A gyógyteák
Hajnalfa, jakabfa, májusfa

magyarázó-értelmező
magyarázó-értelmező

Tantárgyi
Bekezdések Feladatok
koncentráció
biológia
1–2.,
4–6.
matematika
3.
osztályfőnöki
1–5.
óra
testnevelés
1–6.
1–8.
technika
1–3.
kémia

1–7.

1–7.

rajz és vizuális
kultúra
fizika
osztályfőnöki
óra
földrajz
biológia
matematika
biológia
földrajz
testnevelés
osztályfőnöki
óra

1–4.

1., 4.
5.
1–2.

1–4.

1–7.
1–7.

1.
3., 5.
4.
1., 2. b)–8
2. a)
1–7.
1–8.

A következőkben nem teljes óravázlatok olvashatók, hanem ötleteket, javaslatokat írok le az egyes
szövegek feldolgozásához. Természetesen ezektől minden kedves kollégám a legjobb belátása szerint eltérhet.
A szövegfeldolgozást ugyanis befolyásolja az, hogy a kolléga milyen tanulásszervezési módot, munkaformát
választ, és az is, hogy felzárkóztatni akar-e vagy tehetséget gondozni.

Mauszólosz síremléke
Előkészítési variációk
1. A világ hét csodája
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről
3. Híres mauzóleumok
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 4., 7. Tehetséggondozást segítő feladatok: 3., 5., 6., 7.
Munkaformák
Csoportmunka: Az egyes szerkezeti egységeket csoportmunkában dolgozzák fel a tanulók a kapcsolódó
feladatokkal együtt.
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
5. feladat: …rekonstruált rézmetszet.
Nevelési helyzet: Más népek kultúrájának tisztelete.
Interaktív tananyag, témafeladatok
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1. A tankönyvi 2. feladat ellenőrzéséhez. Ókori térképen kell elhelyezni a helységneveket és a világ hét
csodáját.
2. A tankönyvi 4. feladat megoldásának előkészítésére.
Interaktív játék: Memóriajáték, amelyben a helységneveket és a remekműveket kell összepárosítani.

Az MP5 használata
Előkészítési variációk
1. Használati útmutatók fontossága
2. Egyéni élmények egy új berendezés otthoni beüzemeléséről
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 3., 4. Tehetséggondozást segítő feladatok: 1., 2., 5., 6., 7.
Munkaformák
Párban végzett munka, tanulópár
A következő feladatok utasítását különösen fontos értelmeztetni:
5. feladat: …formattálás.
7. feladat: Tegyél + jelet abba a karikába,…

Nagyerdei Kultúrpark
Előkészítési variációk
1. Beszélgetés a magyarországi állatkertekről. Ki melyikben járt már?
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a térképpel: önálló böngészés.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 4., 5. Tehetséggondozást segítő feladatok: 3., 6.
Munkaformák
Csoportmunka: A 3. feladatot mindenképpen csoportmunkában oldják meg a tanulók.
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
2. feladat: A térképen látható számmal válaszolj,…!
Nevelési helyzet: Viselkedés az állatkertben.
Interaktív tananyag, témafeladatok
1. Útvonaltervezés térképen.
2. A tankönyvi 3. b) feladat ellenőrzését segíti.
3. Madarak felismerése és megnevezése képek alapján, és az Afrikában őshonos madarak kiválasztása.
4. Képmontázs szövegalkotáshoz.

Hódító
Előkészítési variációk
1. Társasjátékok
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről
3. Az interaktív témafeladatok közül a rejtvény megoldása (1.)
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Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 3., 4. Tehetséggondozást segítő feladatok: 5., 6., 7.
Munkaformák
Páros munka
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
7. feladat: Az egész feladatot értelmeztetni kell a tanulókkal.
Nevelési helyzet: Fair játékra való törekvés. Kudarctűrés.
Interaktív tananyag, témafeladatok
1. Rejtvényfejtés, óra eleji motivációhoz.
2. Igaz, hamis állítások elkülönítése.
Interaktív játék: A Hódító játék lejátszása a számítógépen.

Múmiák Magyarországon
Előkészítési variációk
1. Az egyiptomi múmiák
2. Mumifikálás
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 3., 4., 8. Tehetséggondozást segítő feladatok: 2., 5., 6., 7.
Munkaformák
Differenciált osztálymunka, egyéni feladatmegoldás
Nevelési helyzet: A halál elfogadása.

A Forma–1 és diadalútja
Előkészítési variációk
1. Beszélgetés az autóversenyekről
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről.
3. Magyar Nagydíj – Hungaroring
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 2., 4., 5., 6. Tehetséggondozást segítő feladatok: 1., 3., 7.
Munkaformák
Egyéni munka
Nevelési helyzet: Viselkedés a sportrendezvényeken, szurkolás.
Interaktív tananyag, témafeladatok
1. A tankönyvi 2. feladat ellenőrzéséhez vagy annak előkészítésére alkalmazható.
2. A megfigyelőképességet fejlesztő feladat. Két kép közötti eltérések megtalálása időre.
Interaktív játék: Társasjáték, amelyben a versenyzők nem csak a szövegből szerzett tudásukat mérhetik
össze.
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II. Rákóczi Ferenc
Előkészítési variációk
1. Beszélgetés a Rákóczi-családról
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről
3. Az interaktív témafeladatok közül a rejtvény megoldása (1.)
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 2., 4., 6., 7., 8. Tehetséggondozást segítő feladatok: 1., 3., 5.
Munkaformák
Párban végzett munka: A tanulópárok közös feladatmegoldása.
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
1. feladat: …családfa.
Nevelési helyzet: Nagy történelmi személyek tisztelete.
Interaktív tananyag, témafeladatok
1. A tankönyvi 1. feladat ellenőrzéséhez alkalmazható a kiegészített családfa.
2. A tankönyvi 7. feladat ellenőrzését segíti.
3. Rejtvényfejtés, óra eleji motivációhoz.
Interaktív játék: Képkirakó. A kérdésre adott helyes válasz esetén felbukkan a kép egy-egy részlete.

Lábsztori
Előkészítési variációk
1. Beszélgetés a testi higiéniáról
2. Megfelelő cipőválasztás
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 3., 9. Tehetséggondozást segítő feladatok: 4., 5., 6., 7., 8.
Munkaformák
Egyéni munka
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
7. feladat: Fogalmazz meg tanácsokat tinédzsereknek,…!
Nevelési helyzet: Egészségvédelem, jó közérzet.

A kékbálna
Előkészítési variációk
1. Védett állatok
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 8. Tehetséggondozást segítő feladatok: 3., 4., 5., 6., 7.
Munkaformák
Csoportmunka: A csoportok egy-egy bekezdést dolgoznak fel. A tanítva tanulás módszerének alkalmazása.
85

Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 7. évfolyam

Nevelési helyzet: Állatok védelme. Fajmegmentési programok.
Interaktív tananyag, témafeladatok
1. A fejben számolás gyakorlása.
2. Igaz és hamis állítások elkülönítése.
Interaktív játék: Egyszemélyes játék, amelynek célja a partra vetődött kisbálna megmentése. A versenyző
nemcsak a szövegből szerzett tudását csillogtathatja, hanem a szóértő képességét is.

A Jupiter
Előkészítési variációk
1. Naprendszerünk bolygóival kapcsolatos ismeretek felidézése
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9. Tehetséggondozást segítő feladatok: 4., 5., 6., 10., 11.
Munkaformák
Csoportmunka heterogén és homogén csoportokkal. A legjobb képességű tanulókból álló csoport készítsen például jegyzetet.
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
3. feladat: …A legtávolabbival kezdd!
Nevelési helyzet: A tudomány vívmányainak értékelése.
Interaktív tananyag, témafeladatok
1. A tankönyvi 3. feladat ellenőrzéséhez alkalmazható.
2. Mondatok kiegészítése számadatokkal.
Interaktív játék: Egyszemélyes vagy csoportjáték, amelyben a versenyzők nem csak a szövegből szerzett
tudásukat aktivizálhatják. A játék célja: egy űrhajó kilövése. Helytelen válasz esetén mindig meghiúsul a
kilövés, és elölről kell kezdeni a válaszadást.

Jó tanácsok macskatartóknak
Előkészítési variációk
1. Beszélgetés arról, kinek van otthon kisállata, hogyan gondozza, miként foglalkozik vele.
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 3., 4., 5. Tehetséggondozást segítő feladatok: 6., 7., 8.
Munkaformák
Egyéni munka
Nevelési helyzet: Állatokról való gondoskodás.
Interaktív tananyag, témafeladatok
1. A tankönyvi 4. feladat ellenőrzéséhez alkalmazható.
2. Macskás szólások kiegészítése képek segítségével.
Interaktív játék: Memóriajáték, melyben a rokon értelmű szavakat kell összepárosítani.
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Gyógyszerkészítmény használata
Előkészítési variációk
1. Beszélgetés gyógyszerekről, gyógyszerszedésről
2. Gyógyszerkészítmények használati utasításainak szövegezése
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 5. Tehetséggondozást segítő feladatok: 3., 4., 6.
Munkaformák
Párban végzett munka
A következő feladatok utasítását különösen fontos értelmeztetni:
3. feladat: Az egész utasítást érdemes értelmeztetni.
5. feladat: …, amelyek nem teszik szükségessé a kezelés megszakítását!
Nevelési helyzet: Egészségvédelem.

Így használd a menetrendet!
Előkészítési variációk
1. Utazási élmények
2. Tájékozódási lehetőségek a vonaton történő utazáskor
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: a menetrendrészletek átnézése.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2. 3., 4., 5. Tehetséggondozást segítő feladatok: ––
Munkaformák
Párban végzett munka, tanulópárok
Nevelési helyzet: Az utazáshoz kötődő illemszabályok

Világhódító deszka
Előkészítési variációk
1. Beszélgetés a téli sportokról, extrém sportokról, egyéni élmények
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről
3. Az interaktív témafeladatok közül a rejtvény megoldása (1.)
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 3., 4., 8. Tehetséggondozást segítő feladatok: 2., 5., 6., 7.
Munkaformák
Egyéni munka
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
1. feladat: …tipográfia
Nevelési helyzet: Egészséges életmód, a sportolás fontossága.
Interaktív tananyag, témafeladatok
1. Rejtvényfejtés, óra eleji motivációhoz.
2. Sporteszközök megnevezése.
3. Két kép közötti eltérések megtalálása időre.
Interaktív játék: Snowboardos játék. Helyes válasz esetén a snowboardos valamilyen trükköt mutat be.
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Egy különleges szakácskönyv
Előkészítési variációk
1. Ki milyen konyhai tevékenységet végez otthon?
2. Beszámolók a főzési tapasztalatokról
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 3. Tehetséggondozást segítő feladatok: 4.
Munkaformák
Egyéni munka
Nevelési helyzet: Egészséges táplálkozás.

Színes kémiai szökőkút
Előkészítési variációk
1. Beszámolók kémiai kísérletekről
2. Képek híres szökőkutakról
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 3., 4. Tehetséggondozást segítő feladatok: 5., 6., 7.
Munkaformák
Páros munka differenciált osztálymunkában
Nevelési helyzet: Balesetvédelem kísérletezés közben.

Szobrok vízből
Előkészítési variációk
1. Képek híres szobrokról, művek felismerése
2. Beszélgetés a tél szépségeiről
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 4., 5. Tehetséggondozást segítő feladatok: 3.
Munkaformák
Csoportmunka
Nevelési helyzet: A műalkotások és alkotóik megbecsülése.

Az Operaház fantomja
Előkészítési variációk
1. Zenehallgatás: Az Operaház fantomja (részletek)
2. Beszélgetés színházi élményekről
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Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2. Tehetséggondozást segítő feladatok: 3.
Munkaformák
Egyéni munka
Nevelési helyzet: Viselkedés a színházban.

A Serengeti Nemzeti Park
Előkészítési variációk
1. A híres nemzeti parkok (fotók, beszélgetés)
2. Gyorsolvasási gyakorlatok az interaktív CD-ről
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladat: 1., 3., 5., 6. Tehetséggondozást segítő feladatok: 2., 4., 7.
Munkaformák
Csoportmunka
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
4. feladat: Ábrázold grafikonon…
Nevelési helyzet: Az állatok védelme.
Interaktív tananyag, témafeladatok
1. Állatok megnevezése képek alapján, közben tanzániai modern zene szól.
2. Rövid videofilmhez kísérőszöveg alkotása.

Kullancsveszély!
Előkészítési variációk
1. Kirándulás közbeni veszélyforrások
2. Mit tudnak a tanulók a kullancsról?
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 3., 7., 8. Tehetséggondozást segítő feladatok: 4., 5., 6.
Munkaformák
Differenciált osztálymunka
Nevelési helyzet: Egészségvédelem

A gyógyteák
Előkészítési variációk
1. Beszélgetés a gyógynövényekről
2. Házi gyógymódok
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 6. Tehetséggondozást segítő feladatok: 3., 4., 5., 7.
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Munkaformák
Párban végzett munka
A következő feladat utasítását különösen fontos értelmeztetni:
5. feladat: …rekonstruált rézmetszet.
Nevelési helyzet: A gyógynövények jótékony hatása. Egészségvédelem.

Hajnalfa, jakabfa, májusfa
Előkészítési variációk
1. Beszélgetés tavaszi népi hagyományokról
2. Kép májusfáról
Szövegfeldolgozás
Ismerkedés a szöveggel: önálló olvasás.
Felzárkóztató feladatok: 1., 2., 3., 6., 8. Tehetséggondozást segítő feladatok: 4., 6., 7.,
Munkaformák
Párban végzett munka: páros munka
Nevelési helyzet: Népi hagyományok ápolása.
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