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Absztrakt 

A tanulmány a szövegértő olvasási képesség fejlesztésének gyakorlatával 

foglalkozik, és bemutat egy vizsgálatot, amely az olvasási stratégiák módsze-

rének alkalmazására épült. A vizsgálat arra a kérdésre keresi a választ, hogy az 

olvasási stratégiák fokozatos bevezetése és alkalmazása milyen hatást vált ki 

rövid távon a harmadik osztályos tanulók szövegértésében. A módszer elméleti 

háttere Steklács János (2013) kísérleti fejlesztőprogramján alapul. A vizsgálat 

13 fős mintán történt. Az előzetes feltevést – miszerint a módszer hatékony-

sága és pozitív hatásai egy tizenkét héten át tartó fejlesztési időszak után már 

megmutatkoznak – az eredmények igazolták. A tanulmány egy kis mintán 

elvégzett vizsgálat eredményeinek és következtetéseinek alapján az olvasási 

stratégiák tanítási gyakorlatban való hosszú távú alkalmazásának célszerűségét 

erősíti meg. 

Kulcsszavak: szövegértő olvasás, olvasási stratégiák, kísérleti fejlesztő-

program, kismintás vizsgálat 

Bevezetés 

Egy budaörsi általános iskolában dolgozom tanítóként. A nyelv- és 

beszédfejlesztés szakirányú továbbképzésen írt szakdolgozatom kapcsán 

végeztem el az osztályomban azt a fejlesztést, amelyet az alábbiakban ismer-

tetek. Évek hosszú során át azt tapasztaltam, hogy az értő olvasás elsajátítása 

komoly nehézséget jelent a gyerekek nagy részének, akiknek így kevesebb 

sikerélmény jut ezen a téren. A szövegértésnek meghatározó szerepe van a 

gyerekek tanulásában, személyiségfejlődésében, majd később, a felnőtté válás 

során a személyiség kiteljesedésében. Ugyanakkor ez a képesség, készség a 

felsőbb osztályokban való tanulási teljesítményt is meghatározza. A fejlesztés, 

amelyben harmadik osztályos gyermekek vettek részt, tizenkét héten át tartott. 

Az általam kiválasztott tizenhárom tanuló a fejlesztési időszak előtt és után 

egy-egy szövegértési felmérőt írt. A fejlesztőprogram az olvasási stratégiákkal 
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való megismerkedést és azok gyakorlását tartalmazta. A cél a szövegértési 

képesség a korábbinál hatékonyabb és intenzívebb fejlesztése volt. A feltevé-

sem az volt, hogy ha tudatosan és célirányosan tudom beemelni a tanítási 

órákba az olvasási stratégiákat, miközben megfigyelem és alakítom azokat, 

ennek pozitív hatásai rövid távon is megmutatkoznak a gyerekek szövegértő 

olvasásának fejlődésében. A fejlődés mértékéről a fejlesztési időszak megkez-

dése előtt megírt bemeneti, majd a befejezését követően készült kimeneti 

felmérők eredményének kiértékelésével és összevetésével kívántam képet 

kapni. Az olvasási stratégiákkal való tanítás fejlesztő hatása abban mutatkozott 

meg, hogy a tanulók többsége eredményesebben oldotta meg a fejlesztési 

időszak befejezése után megírt, az első felmérőt nehézségi szintben lényegesen 

meghaladó második felmérés feladatait. 

Az olvasásról való gondolkodás változásai  

Az utóbbi évtizedek társadalmi változásai, a nemzetközi felmérések hatá-

sára megélénkült kutatások fokozatosan formálták át az olvasásról alkotott 

fogalmainkat.  

Az olvasást más-más aspektusból vizsgálva több meghatározás is született. 

Pressley és munkatársai szerint „az olvasás egy állandó változásban lévő inter-

aktív folyamat, amely magában foglalja az olvasót, a szöveget és a kontextust” 

(Block et al. 2002: 4, idézi: Steklács 2013). 

 A folyékony, hangos olvasás elsajátítása ma már nem meríti ki a jó olva-

sási készség fogalmát, márpedig a tudásalapú társadalmak kialakulásával ez 

utóbbi mára létszükségletté vált. A globalizációs világversenyben láthatóan 

azok a nemzetek, egyének sikeresek, akik eléggé felkészültek erre, s ez az 

egyik markáns mutatója az oktatás hatékonyságának (Adamikné 2006). A mai 

információs társadalmakban az önálló ismeretszerzésre való képesség létkér-

dés, s az ismeretszerzés egyik legfontosabb eszköze az olvasás. Az olvasásta-

nítás hagyományos felfogása szükségszerűen kiegészült az értelmező olvasás 

és az olvasás gondolkodásfejlesztő szerepének felismerésével. Ez azonban az 

írás-olvasás iskolai felfogását még nem hatotta át kellő mértékben (Steklács 

2013). Ezzel szembesítenek bennünket a nemzetközi felméréseken elért 

eredményeink. Csíkos Csaba (2006) foglalta össze a magyar tanulók nemzet-

közi méréseken − melyekbe hazánk a 70-es években kapcsolódott be − produ-

kált eredményeit. A vizsgálatok egyik szembetűnő tapasztalata a családi 

kulturális háttér és a tanuló olvasási képessége közötti szoros összefüggés volt, 

továbbá az a felismerés, hogy az iskola nem tudja kompenzálni a társadalmi 

helyzetből fakadó hátrányos helyzetet. Egyértelművé vált, hogy oktatásunk 

modernizálásra szorul, ehhez pedig olvasáskoncepció-váltásra van szükség. Ez 

nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy változtassunk az iskolai gyakorlaton a 

szövegértő olvasás tanítása terén (Steklács 2009). 
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A jó olvasók által alkalmazott stratégiák 

Tudomásul kell tehát vennünk, hogy a megváltozott társadalmi körülmé-

nyek az olvasási készség magasabb szintjét követelik meg az egyéntől, ennek 

eléréséhez a hagyományos tanítási módszerek már nem elegendők. A szöveg-

értési szintek közül az iskolai gyakorlatban többnyire a szó szerinti és az értel-

mező (interpretáló) szint kerül túlsúlyba. Megoldásként az kínálkozna, ha − a 

szövegértés tanításának hagyományos elmélete és gyakorlata mellett − olva-

sási stratégiákat tanítanánk meg a tanulóknak, először hangos gondolkodással 

történő bemutatással, majd ellenőrzött, később önálló gyakorlással 

(Csíkos−Steklács 2006). Ennek meghatározásához a szakemberek a gyakorlott 

olvasók által alkalmazott stratégiákat vették alapul (Zsigmond 2008). 

A gyakorlott vagy jó olvasó tudja, mi a célja az olvasással: élményhez 

vagy információhoz akar jutni általa. Képes átfutni a szöveget és eldönteni, 

hogy az releváns-e céljai eléréséhez, ki tudja szűrni a számára fontos részeket. 

Olvasás közben értelmezi a szavakat, mondatokat, a kontextusból képes 

kikövetkeztetni az ismeretlen szavak jelentését. Tudatosítja, mennyire érti az 

olvasottakat, ha szükséges, segítő stratégiákat alkalmaz. Összegzi és értékeli 

az olvasottakat, képes eldönteni, hogy az mit nyújtott számára, illetve hol tudja 

alkalmazni azokat.  

Ezek tehát azok az eljárások, amelyeket az értő olvasáshoz meg kellene 

tanítanunk. 

Az olvasási stratégiák kialakítása nem egyik napról a másikra, hanem 

hosszabb folyamat eredményeképp születik meg. Az olvasás szabályozó 

mechanizmusa az életkor előrehaladtával fejlődik, a diákok jobban tudnak 

tervezni, összegezni felsőbb évfolyamokon. Az olvasási stratégiák tanításának 

bevezetése − a vizsgálatok alapján − a harmadik osztálytól látszik eredményes-

nek (Steklács 2013). 

A fejlesztőfoglalkozások előzményei, tervezése és céljai 

Hazánkban 2005-ben Csíkos Csaba vezetésével lezajlott már egy kísérleti 

program, mely az olvasási stratégiákra épült. Erre és külföldi kutatásokra 

alapozva dolgozott ki Steklács János munkatársaival egy módszert, amelyet 

aztán kísérleti fejlesztőprogram keretében ki is próbáltak (Csíkos−Steklács 

2006). A program során a leghatékonyabbnak tartott szövegértési stratégiák 

készségszintű kialakításán dolgoztak közel kétszáz negyedikes tanulóval. 

Ennek a programnak a leírását vettem alapul az olvasási stratégiák tanításához, 

a foglalkozások megtervezéséhez. 

A végső cél, a tudatos szövegértő olvasás kialakítása nem valósulhat meg 

néhány hét alatt, de a szisztematikusan felépülő foglalkozásokkal elkezdődhet 

egy fokozatos fejlődés. Közvetlen célom annak vizsgálata volt, hogy a tanulók 

szövegértésének fejlődésére rövid távon milyen mértékben vannak hatással az 

olvasásstratégiai módszerek. Arról kívántam képet kapni, mennyit fejlődött 

vagy romlott egy-egy tanuló saját magához képest a vizsgálat kezdetétől a 
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befejezésig, illetve arról, hogy a csoportban milyen tendenciák mutatkoztak a 

foglalkozások hatására. 

A foglalkozások ütemezése 

Az eredetileg nyolchetes programot tizenkét hétre bővítettem, hat-hat 

héten át tartott a téli szünet előtt és után. Ebben az időszakban heti három 

órában dolgoztunk fel szépirodalmi szövegeket a harmadik osztályos korosz-

tálynak javasolt szövegértési stratégiák tanításával és alkalmazásával (Steklács 

2013). A heti három alkalommal megtartott fejlesztőfoglalkozásokon az 

osztály minden tanulója részt vett. A gyerekek a foglalkozásokon lépésről 

lépésre ismerkedtek meg az olvasási stratégiákkal, majd gyakorolták azokat. 

Az osztály 13 tanulója a foglalkozások előtt és után szövegértés-felmérést írt, 

amelyeket azután értékeltem és összevetettem az előzőekkel. A 13 fős minta 

kiválasztásában az a szempont vezetett, hogy az mind a nemek, mind a képes-

ségek és a szociokulturális háttér tekintetében tükrözze az osztály összetételét. 

A hét fennmaradó magyaróráin mással foglalkoztunk, ám ezek gyakran 

kapcsolódtak az olvasási stratégiákkal eltöltött órákhoz, pl. dramatikus 

játékokkal vagy a feldolgozott mesékhez kapcsolódó ismeretterjesztő szöve-

gek feldolgozásával.  

A foglalkozásokon alkalmazott olvasási stratégiák 

A legfontosabb olvasási stratégiák megnevezésében többnyire egységes a 

szakirodalom (Zsigmond 2008). A Steklács-féle kísérleti programban (2013), 

melynek célja az alsó tagozatos írott nyelvi szöveg megértésének hatékonyabb 

tanítása volt, a nemzetközi tapasztalatokat adaptálták a magyar iskolai gyakor-

latra. A következő stratégiákat alkalmazták: a séma aktiválása, szöveg-

vizsgálat, előzetes áttekintés (átfutás), szöveganticipáció (jóslás), feltevések 

vizsgálata és korrekciója, belső képek alkotása, verbalizálása, összefoglalás, 

következtetések levonása, szintézis. Az általam folytatott vizsgálatban is 

ezekkel dolgoztunk. A gyerekek ismerték már a program egy-egy elemét, 

mivel ezeket eddig is alkalmaztuk, a nagyobbik része azonban új volt. A 

foglalkozások közvetlen előzménye a tanév eleji ismétlés és az azt követő 

bemeneti felmérő megírása, kiértékelése volt. 

A csoport bemutatása 

A vizsgált csoport 9–11 éves korú gyerekekből áll, négy kislányból és 

kilenc fiúból. Ez az arány jellemző a fiúk-lányok arányára az osztályban. 

Kiválasztásukban azt tartottam szem előtt, hogy különböző fejlődési sávokban 

lévő gyerekek legyenek közöttük, ehhez a bemeneti felmérők eredményét 

vettem alapul. A gyermekek szociális háttere széles skálán mozog. Van közöt-

tük jelenleg otthonban élő és osztályt ismétlő, van sokgyermekes családban 



 

65 

 

élő, nevelőszülők által nevelt, vannak elvált szülők gyermekei és úgynevezett 

mozaikcsaládban élők, továbbá vannak teljes családban élő gyerekek is. A 

szülők iskolázottságát tekintve is változatosnak mondható a kép. A gyerekek 

érdeklődési köre, motiváltsága is nagy szóródást mutat. A többség az ebben a 

korban elvárható szinten olvas hangosan, ketten korukat meghaladó folyé-

konysággal, ketten lassabban, nekik még szófelismerési gondjaik vannak. 

A fejlesztőfoglalkozások anyaga 

A foglalkozások tanítási anyagának összeállítása a tanterv alapján történt, 

a gyerekek saját könyvének (OH 2020) szövegeire épült. Időtartamuk 45 perc 

volt, ez egy-egy tanítási órának felelt meg. A feldolgozott szövegek között 

állatmesék, népmesék és műmesék, elbeszélések és regényrészletek követték 

egymást. A mesék között verses mesék is szerepeltek. A gyerekek a szépiro-

dalmi szövegek segítségével önmagukról, társaikról, az emberi tulajdonságok-

ról és cselekedetekről szereztek tapasztalatokat, a beszélgetések során tanultak 

gondolkodni, véleményt alkotni, kérdezni és vitatkozni, mindezt az olvasási 

stratégiák fokozatos bevezetésével, megismerésével majd gyakorlásával. 

A fejlesztőfoglalkozások bemutatása, tapasztalatai 

A foglalkozások első periódusában két héten át az olvasás előtti stratégi-

ákkal foglalkoztunk, megismerkedtünk velük, majd gyakoroltuk őket. Ezek 

között szerepelt az előzetes tudás felidézése, a szöveg vizsgálata és az előzetes 

áttekintés, átfutás technikája. Az előzetes tudás aktiválásához gyakran 

használtuk a gyerekek által már ismert grafikus szervezőt, a gondolattérképet. 

Például a témakör elején így szemléltettük mindazt, amit már tudnak a mesék-

ről, máskor a Kacor király meséhez a valóságos macskáról és a kitalált 

macskaszereplőkről is készítettek buborékábrát a gyerekek. A másik, gyakran 

alkalmazott módszer a beszélgetés volt. A szöveg egy-egy nehezebb kifejezése 

ebben a részben került előzetes felvetésre, a gyermekek szinonimákat gyűjtöt-

tek hozzá, mondatokat alkottak vele. Használtuk a szókincspróbamódszert, 

amelynek során a gyermekek párban vagy csoportokban tippelhettek az 

elolvasandó szöveg nehezebb kifejezéseinek jelentésére. Máskor képeket és 

szavakat kellett párosítani vagy a feldolgozandó szöveghez kapcsolódó szólá-

sokat, közmondásokat értelmezni. 

A szöveg vizsgálata során már a könyvben dolgoztak a gyerekek, megfi-

gyeltek mindent, amit a szövegről ránézésre meg tudtak állapítani. Ilyenkor a 

bátortalanabb tanulók is szívesen vettek részt a beszélgetésben. Ez esetben a 

cím és a szöveg hosszára, az elolvasás várható időtartamára, a szövegbeli 

párbeszédes részekre, a szerző kilétére, a szereplőkre, az illusztrációkból 

levonható következtetésekre vonatkozó kérdések merültek fel. 

A harmadik, olvasás előtti stratégia az előzetes áttekintés volt, ami eleinte 

furcsa volt a gyerekeknek. Többen ezt valamiféle versenynek gondolták, 
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amikor villámgyorsan el kell olvasni a mesét, és az győz, akinek ez a leggyor-

sabban sikerül. A jó olvasóknak könnyebb dolguk volt, ők hamarabb ráéreztek, 

mit kell tenni, amikor elolvasás helyett csak átfutnak egy szöveget. Tanácsom 

alapján a gyermekek azt a szót, esetleg mondatot választották ki, amelyre 

elsőként figyeltek fel. Ez többnyire egy-egy, színes betűkkel kiemelt kifejezés 

lett, így mindjárt meg is tudtuk beszélni az ismeretlen szavakat. 

A fenti három elemet egy órán vezettem be, majd utána a hagyományos 

módon folytatódott az óra, és ez így ismétlődött a hét másik két foglalkozásán 

is. 

A következő két héten az olvasás közbeni stratégiákra került sor, a folya-

matolvasásra, a szöveganticipációra, a feltevések vizsgálatának, korrekciójá-

nak technikájára. Ez a három, szorosan összetartozó technika jelentett legin-

kább újdonságot a gyerekeknek. 

Az anticipációt eleinte a szöveg megismerése előtt alkalmaztuk, majd 

idővel a szöveg olvasása közben is. Ez a technika hamar népszerű lett a gyere-

kek körében, de azt többször is tisztázni kellett, hogy nem az a cél, hogy 

eltalálják, mi lesz a szövegben, következésképpen nem kell előre elolvasni, 

hogy aztán azt jósolják meg, amiről már úgyis tudják, hogy benne lesz. A 

gyerekek örültek, hogy szabadon lehet fantáziálni, az órának ez a része igen 

időigényesnek bizonyult. Többen lubickoltak a feladatban, és kitaláltak egy-

egy új mesét. Idővel sikerült rövidebben, lényegre törőbben megfogalmazni 

ezeket. A leggyakrabban elhangzottakat vagy a legérdekesebbeket felírtam a 

táblára, így könnyebb volt az összevetés, miután elolvastuk a szöveget. 

A folyamatolvasás bevezetése előtt attól tartottam, ha meg-megszakítom a 

felolvasást, elveszik a történetbe való belefeledkezés élménye. A gyerekek 

azonban rugalmasnak bizonyultak. Partnerek voltak abban, hogy a közbevetett 

kérdésekre válaszoljanak, elmondják, mire számíthatunk a következőkben, 

vagy a kontextusból megpróbálják kitalálni egy-egy ismeretlen szó jelentését. 

Ebben a szakaszban én olvastam fel a szöveget, később, a második olvasásnál 

ez már a gyerekek feladata volt. Megbeszéltük, hogy amikor egyedül találkoz-

nak egy szöveggel, akkor is érdemes meg-megállni és végiggondolni, amit 

addig olvastak, elgondolni, mi lesz a folytatás, mert így jobban vissza tudnak 

emlékezni az olvasottakra. Azt tapasztaltam, hogy több tanuló igen rutinos már 

a jóslatok, majd az elvárásokkal való összevetések megfogalmazásában.  

A gyerekek a fent ismertetett három, olvasás közbeni stratégiát két hétig 

tanulták, gyakorolták. Ezután következett még egy, olvasás közbeni stratégia 

bevezetése, amit egy hétig gyakoroltunk a már korábban megismertekkel 

együtt. Ez a stratégia a belső képek alkotása, annak kifejezése, verbalizálása 

volt. Bevezetésére és gyakorlására tehát a program ötödik hetében került sor. 

A stratégia lényege, hogy a lehető legtöbb érzékszervet mozgassuk meg a 

szövegfeldolgozás során. Steklács (2013) szerint ez az elem a szövegfeldolgo-

zás minden fázisában alkalmazható. Ezt már korábban is felhasználtuk, amikor 

a gyerekek a szereplőkről bábokat, a helyszínekről pedig rajzokat, makettet 

készítettek. Ebben a módszerben az volt az újszerű, hogy amikor a gyerekek 
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elképzelték pl. a Pincérfrakk utcát, nemcsak arról beszélgettünk, hogyan 

nézhet ki a meredek utca, az elhagyatott ház, az udvar, ahol a macskák élnek, 

hanem arról is, milyen színeket, szagokat látnak, éreznek, amikor ezeket 

elképzelik, illetve milyen zörejeket, zajokat társítanak ezekhez a képekhez, 

milyen lehet a cicák bundájának érintése stb. Ezek a kérdések − az addig 

megszokotthoz képest − érzeteik lényegesen pontosabb megfogalmazására 

késztették a gyerekeket, s ez jó gyakorlásnak bizonyult mind a szóbeli fogal-

mazás, mind a szókincsbővítés terén.  

Azokon a foglalkozásokon, amelyeken egy-egy új stratégiát tanultunk, az 

újdonságra fordítottam a legtöbb időt, majd a következő órákon ismét igyekez-

tem minden addig megismert stratégiát gyakoroltatni. 

Ezt követően került sor az olvasás utáni stratégiák bevezetésére. Mind az 

összefoglalás, mind a tanulságok, következtetések levonása része a hagyomá-

nyos szövegfeldolgozásnak is. Mivel egyre hosszabb meséket olvastunk, egy-

egy részt olvastunk el, megkerestük az adott egység legfontosabb mondatait, 

és szóban összefoglaltuk a lényegét. Ebben a szakaszban a gyerekek vázlatkört 

készítettek, hiányos vázlatot egészítettek ki, vagy közösen fogalmaztuk meg 

és írtuk le a szövegek vázát. A gyerekeket leginkább a „mi a véleményed?” 

kezdetű kérdések mozgatták meg, az idő olykor kevésnek bizonyult, így a 

következtetések levonása és a szintézis gyakran a következő foglalkozásra 

maradt. Ekkor − többnyire szerepenként − még egyszer elolvastuk a szöveget, 

és dramatizáltunk is egyes jeleneteket. Az „azt tanultam meg ebből a meséből, 

hogy…”, „az a véleményem az olvasottakról, hogy…”, „én azt tettem volna a 

szereplő helyében, hogy…” kezdetű mondatok megfogalmazásával fejeződtek 

be a foglalkozások. 

A következő négy héten át a gyerekek igen változatos szövegeken keresz-

tül gyakorolták a megismert stratégiákat, egyes elemeket párban és csoport-

munkában végeztek. A négyhetes gyakorló időszak után írták meg a kimeneti 

felmérőt. 

A vizsgálatban alkalmazott mérések 

A Meixner Pedagógiai Egyesület által közzétett felméréseket (2020) 

használtam bemeneti és kimeneti mérésekre. A második osztályosoknak 

ajánlottat a vizsgálat előtt októberben, a harmadikosoknak javasoltat pedig a 

foglalkozások befejezése után írattam meg. Számos felmérő áttekintése után 

úgy véltem, ezek felelnek meg leginkább annak az elvárásnak, hogy minél 

pontosabb képet kapjak a gyerekek szövegértési képességéről. Átgondoltnak 

találtam a szövegválasztást, a kérdéseket, a feladatok egymásra épülését. Az is 

megnyugtató volt számomra, hogy a felmérő készítői részletes javítási útmu-

tatót állítottak össze. A 2019/2020-as rendkívüli tanév miatt az év eleji ismét-

lésünk jóval hosszabbra nyúlt a szokásosnál, hiszen hat hónap telt el úgy, hogy 

nem találkoztam személyesen a gyerekekkel, akikkel a másodikos év végi 

felmérőt írattam meg bemeneti felmérőként. Erre közvetlenül az év eleji 
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ismétlést követően került sor. Mivel ez a szövegértést mérő részen kívül egy 

olvasástechnikai és egy hallás utáni mondatértési mérést is tartalmazott, a 

foglalkozások megkezdése előtt fontos információkkal szolgált az alacsonyabb 

olvasási szintekről. Mind a bemeneti, mind a kimeneti felmérés tartalmaz a 

szöveg konkrét megértésére és a szöveg elemző értelmezésére irányuló felada-

tokat. Az általam kimeneti felmérőként alkalmazott, harmadik osztályos 

felmérő a szövegértés három különböző szintjét (konkrét, értelmező, kritikai) 

vizsgálja, és lényegesen magasabb elvárásokat támaszt a tanulókkal szemben, 

mint a bemeneti felmérőként használt második osztályos. Ezt a fejlesztő-

program lezárásakor, február közepén írták meg a tanulók. Minden egyes 

tanuló fejlődését a saját korábbi teljesítményéhez tudtam viszonyítani, amiből 

megállapítható volt a fejlődés vagy épp a megtorpanás mértéke, illetve kiraj-

zolódott egy, a csoportra jellemző tendencia is. A Meixner Pedagógiai Egye-

sület a beérkezett adatok alapján teljesítményövezeti listákat tett közzé, ezek 

alapján az egyes tanulók és az osztályok szövegértési szintje összevethető az 

országos tendenciákkal is. A vizsgálatomban kimenetiként szereplő harmadik 

osztályos szintű felmérők adatai még nincsenek feldolgozva, de amint lehető-

ség nyílik egy ilyen jellegű összevetésre, az is szolgálhat majd tanulságokkal. 

A bemeneti és kimeneti felmérők összevetése 

Az alábbi táblázatban a bemeneti felmérő csoporteredményei láthatók egy-

egy feladatra lebontva, alatta a kimeneti felmérő eredményei szintén egy-egy 

területre lebontva. 

 

1. ábra: Bemeneti felmérő értékelése feladatonként 
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2. ábra: Kimeneti felmérés területenkénti értékelése 

A bemeneti felmérő táblázatának második oszlopában látható, hogy a 

megadott értelmű részek kikeresése és aláhúzása mennyire volt eredményes. 

A gyerekek nagy része a hat, konkrétumra utaló szövegrészből hármat tudott 

beazonosítani. 

A kimeneti felmérőben a szövegrészek megtalálásához részben össze-

függéseket is fel kellett ismerni, a gyerekek többsége a jellegzetes mesei 

fordulatokat megtalálta, de a szövegben lévő utalások megértése csak kevesek-

nek sikerült. Ennek a feladatnak az eredményei a második területet jellemző 

százalékban jelennek meg. 

A bemeneti felmérő harmadik oszlopa a kérdésekre adott válaszok 

eredményét mutatja. A kérdések részben a konkrét szintek megértésére, 

részben a mélyebb értelmezésre vonatkoztak. A gyerekek ezzel a feladattal 

birkóztak meg a legnehezebben, itt érték el a legkevesebb pontszámot. A 

kérdésekre választ adó konkrétumokat legtöbben a szöveg mondataival 

válaszolták meg. A kutya és a gazdája kapcsolatára irányuló kérdésre viszont 

már nehezebb volt válaszolni, mivel erre csupán egy fél mondat utal a szöveg-

ben. Ezt egy gyermek vette észre. 

A kimeneti felmérőben a konkrétumokra irányuló, az értelmezést igénylő 

és a mélyebb szintekre vonatkozó kérdések szétválaszthatók voltak, ezért 

három külön oszlopban jelennek meg. A viszonylag kis különbségeknek az az 

oka, hogy egy-egy magasabb érték megemeli a számokat, de ha egyenként 

vizsgáljuk, látható, hogy a mélyebb megértés mutatói a legalacsonyabbak. Az 

elemző szint egyetlen gyermeknél magasabb a konkrét szint megértésénél, 

ennek okát abban látom, hogy a gyermek megérti ugyan a szöveg lényegét, 

logikusan következtet, de amikor konkrét részletekre irányul egy-egy kérdés, 

nem keresi ki azokat a szövegből, így felületesen válaszol. 

A bemeneti felmérő ötödik oszlopában a személyes állásfoglalást kérő 

feladat eredményét látjuk. A csoport fele konkrét indokot fogalmazott meg 
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véleménye alátámasztására. Általánosítást, kritikai szempontú indoklást 

kevesen írtak. 

A kimeneti felmérőben ezt a táblázat utolsó oszlopában a kritikai olvasás 

alatt látható érték mutatja, amiből az látszik, hogy a gyerekek vélemény-

alkotásai nagyobb számban mozdultak el a konkrét síktól, mint az előző 

felmérésben. 

A bemeneti és a kimeneti teszt egyes eredményei a feladatok különböző-

sége miatt természetesen nem hasonlíthatók össze, de egyfajta összevetés miatt 

érdemes megtekinteni az egyes tanulók bemeneti és kimeneti teszteredményeit 

(3. ábra). 

 

3. ábra: Teljes megértés – bemeneti, kimeneti összehasonlítás 

Összességében elmondható, hogy a gyerekek többsége eredményesebbnek 

bizonyult a tizenkét hetes program után egy lényegesen nehezebb szöveg 

megértésében, mint a foglalkozások előtt egy rövidebb és kevésbé összetett 

szöveg megértésében. Meglepetés volt az idei tanév szeptemberében érkezett 

gyerekek fejlődése az elmúlt évhez képest (43%–72%, 60%–92%). Egyikük 

egy helyi gyermekotthonból jár az iskolánkba, logopédus is foglalkozik vele. 

Biztató, hogy a nehezebb helyzetben élő, problémás családi háttérrel bíró 

gyerekek szövegértése javuló tendenciát mutat. Fejlődésükben a logopédiai 

foglalkozásoknak is szerepe van. Négy tanulónak lett alacsonyabb a százalékos 

értéke. Számításba kell ugyan venni, hogy a nehézségi fok nem ugyanolyan 

volt, de tény, hogy ők kevesebbet fejlődtek a társaiknál. Egyikük sem tekint-

hető hátrányos helyzetűnek, teljes családban, edukált környezetben élnek, 

olvasási nehézségeik nincsenek. Az ő esetükben inkább a motiváció hiányá-

ban, a szöveghez való negatív viszonyulásban és az erkölcsi érzék terén látom 

az okokat. A vártnál jóval gyengébb teljesítmény elsődleges okát egy gyermek 

esetében a nem kellő motiváltságban látom. Nehezen viseli a kötöttségeket, az 
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órákon is passzívan vett részt, oda kellett figyelnem, hogy hárító attitűdjével 

ne zárja ki magát a tanulásból. Egy másik gyermek, aki szintén gyengébben 

teljesített az első felmérőhöz képest, bár megértette, hogy a róka szavai 

nincsenek összhangban a cselekedeteivel, de abból, ahogyan a meséket 

befejezte, úgy tűnt, a rejtett utalásokat, az erkölcsi üzenetet nem tudta megfej-

teni. A másik két gyermek esetében a két százalék különbséget nem vissza-

esésként, hanem inkább megtorpanásként kell értékelnem, mivel a második 

felmérő lényegesen nehezebb volt. Ám a kérdésekre megfogalmazott válasza-

ikban esetükben is tetten érhető az érdeklődés hiánya, ami hosszabb távon 

visszavetheti őket a fejlődésben. Feltételezem, ha olyan szövegekkel találkoz-

nak, amelyek felkeltik az érdeklődésüket és jobban megmozgatják őket, akkor 

jobb teljesítményre képesek, ezt támasztja alá a foglalkozásokon való változó 

aktivitásuk is. Megítélésem szerint az olvasási stratégiák alkalmazása eredmé-

nyes volt, mivel − a bemeneti és kimeneti felmérők eredményét tekintve − 

fejlesztőleg hatott a tanulók többségének szövegértési képességére.  

Összegzés  

A tizenkét héten át tartó fejlesztőórák arról győztek meg, hogy érdemes az 

olvasási stratégiák gyakorlását beépíteni a napi gyakorlatba, mert hasznosak, 

hatékonyak. Nem állítom, hogy tökéletesen sikerült mindent megvalósítanom, 

a stratégiák tanítása nem könnyű feladat, nekem is tanulnom kell, hogyan lehet 

velük minél eredményesebben dolgozni. Olyan tapasztalatokat szereztünk 

általuk, amelyek frissítőleg hatottak az órákra, a gyerekek nyitottak voltak az 

új módszerek iránt, többségük aktívan vett részt a foglalkozásokon. Az idő 

olykor kevés volt arra, hogy minden eltervezett feladatot elvégezzünk. A 

program során fontos tapasztalat volt az is, hogy a stratégiák tanítása gyakor-

latot, nagy fokú tudatosságot és állandó önreflexiót igényel. Tudni kell, mi az, 

amit az adott eljárás tanításával el akarok érni, és ezt a gyerekekkel is meg kell 

osztani. Az olvasási stratégiákkal való tanítás fejlesztő hatása abban mutatko-

zott meg, hogy a tanulók többsége eredményesebben oldotta meg a fejlesztési 

időszak befejezése után megírt, az első felmérőt nehézségi szintben lényegesen 

meghaladó felmérés feladatait. Arra törekszem, hogy a tizenkét hét során 

megismert módszerek gyakorlását tovább folytassuk, mert csak akkor lehetnek 

hosszú távon hatékonyak. Célom, hogy ismeretterjesztő szövegeken is alkal-

mazzuk őket, továbbá, hogy a gyerekek minél többet gyakorolják ezeket 

párokban és csoportokban is. 
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