
159 

Egy szövegértésképesség-fejlesztési folyamat 
keretei anyanyelv-pedagógiai nézőpontból: 

Általános iskola 7-8. osztály 
Zs. Sejtes Györgyi 

Szegedi Tudományegyetem  
Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Szeged 

sejtes@gmail.com 

 
Problémafelvetés 
 
Jelen munkát a gyakorlat azon hiánya hívta életre, hogy az általános 
iskola felső tagozatán a tanulók szövegértési képességének fejlődési 
üteme lelassul, a hazai, nemzetközi szövegértési képességmérések (OKM: 
Országos kompetenciamérés, PISA: Programme for International Student 
Assessment, azaz „Nemzetközi tanulói teljesítménymérés programja”) 
eredményei sem megnyugtatóak. Mivel az olvasás, szövegértés az 
élethosszig tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés elengedhetetlen 
feltétele, fejlesztését az általános iskola felső tagozatán és középiskolában 
is folytatni kellene még a „multimédiás” világban is. Ennek ellenére a 
pedagógiai gyakorlat azt mutatja, hogy a szövegértési képesség 
fejlesztése felső tagozattól nem rendszerszerű, több figyelem irányul a 
mérésekre, mint a fejlesztési folyamatra. A fejlődés egyik kritikus 
periódusa a 13–14. életév. Munkám célja az adott korosztályt érintő, két 
tanéven át megvalósított szövegértés-képességfejlesztési folyamat 
tartalmi és szervezeti keretének anyanyelv-pedagógiai aspektusú 
bemutatása. 

Beaugrande és Dressler (1981) kognitív, funkcionális, pragmatikai 
elméleti nyelvészeti modelljére (Zs. Sejtes, 2019:100) épülő fejlesztés 
azon komponenseire fókuszálok, amelyek illeszkednek az OKM tartalmi 
keretére épülő fejlesztési folyamathoz a szociokognitív szempontokat is 
szem előtt tartó osztálytermi gyakorlat során. 

 
A fejlesztő program előzménye a köznevelésben 
 
A fejlesztési folyamat kidolgozását az inspirálta, hogy a mérések bizonyos 
tartalmi elemei (az olvasás célként és eszköztudásként kezelése, a 
szövegértési stratégiafejlesztés fogalmainak megjelenése) a 2000-es évek 
óta nyomon követhetők a köznevelés alapdokumentumaiban ugyanakkor 
csak igen kevés anyanyelv-tanítási program, tankönyv vállalta fel a 
célirányos, elméleti nyelvészeti alapokra épülő szövegértési 
képességfejlesztést. Ezek az alternatív anyanyelv-tanítási programok: 
Bánréti Zoltán (1996-1997) generatív grammatikai szemléletű 
programcsomagja, Petőfi S. János és munkatársai (1993) szemiotikai 
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textológiai alapú szövegtana, Kálmán László és Molnár Cecília (2009) 
összetevős mondattanára épülő Szövegértés-szövegalkotás 
kompetenciafejlesztő oktatási programcsomag (Arató & Kálmán, 2005). 
Mivel a fejlesztés alapját a Szövegértés-szövegalkotás kompetencia-
fejlesztő oktatási programcsomag adja, ezért ezt mutatom be röviden.  

A programcsomag előrevivő újdonsága az volt, hogy a 
képességfejlesztés folyamatában a szövegértés fogalmát úgy határozta 
meg, hogy egységes keretben igyekezett kezelni a szépirodalmi és a 
mindennapi élet szövegtípusait, szövegfajtáit, valamint a fejlesztést a 
szövegekkel, szövegeken végzett műveletekre építette, a szöveggel 
kapcsolatos műveletek segítették a szövegről való metanyelvi 
gondolkodás kialakulását (vö. Kálmán & Molnár, 2009).  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy helyett a szövegértés, 
szövegalkotás tantárgy keretében zajlott az integrált magyartanítás 
(irodalom és anyanyelv együtt), mely a kommunikációközpontúságra, a 
tevékenységcentrikusságra, a rendszerességre, a differenciáltságra és a 
kutatószemléletre épült (Pála, 2009). 

 
Az olvasási folyamat osztálytermi környezete szociokognitív 
megközelítésben 
 
Az elméleti nyelvészeti (kognitív funkcionális modell: Beaugrande & 
Dressler, 1981) és az elméleti pedagógiai (KKFS: kompetenciaalapú 
kritérium-orientált fejlődéssegítő pedagógiai modell: Nagy, 2015) irányok 
eredményeinek tudatos, gyakorlati alkalmazhatóságához adalékot 
szolgáltat Ruddell és Unrau (2004) szociokognitív modellje.  

Az olvasás osztálytermi környezetét vizsgáló kutatás, azért fontos, mert 
a tanuló, a szöveg és a tanár hármasában transzparenssé teszi a 
fejlesztés folyamatát. A pszicholingvisztikai kutatások eredményeihez 
illeszkedően abból indul ki, hogy az olvasás folyamán a tanulók aktívak, 
véleményt alkotnak, és monitorozzák előzetes feltevéseiket.  

A tanulók nyelvi fejlettsége nemcsak a gondolkodási folyamatotokat 
befolyásolja, hanem közvetlenül hozzájárul az olvasási képesség 
fejlődéséhez. A tanulók nyelvi és olvasási tevékenységét a kommunikációs 
cél elérése okán nagyban motiválja a jelentés iránti igény. A jelentés 
dinamikus. A tanuló a jelentés megalkotásához felhasználja a szociális és 
kulturális környezetét is, ami hatással van nyelvi és olvasási 
teljesítményére. A tanár szerepe meghatározó a tantermi, szociális 
kontextusban, a jelentésalkotás megbeszélési fázisában (vö. Adamikné, 
2006:551). A tanuló és a tanár fejlesztési folyamatra vonatkozó 
szociokognitív tevékenységei, tényezői, valamint a szöveg jellemzői 
befolyásolják a szövegértés sikerességét. 
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A fejlesztési folyamat megvalósítása az osztálytermi 
gyakorlatban 
 
A 2016−2017-es és a 2017−2018-as tanévben célzott szövegértési 
képességfejlesztési folyamatot valósítottam meg a SZTE Juhász Gyula 
Gyakorló Általános Iskolájában magyarnyelv-órán, az akkori 7−8. d 
osztályban 22 tanuló részvételével. 

A fejlesztés anyanyelv-pedagógiai kerete a Szövegértés-szövegalkotás 
kompetenciaterület általános szakmai koncepció (2002) alapján készült, 
annak kis mértékben átdolgozott verziója, mivel a munkaanyag 
szemlélete nagyrészt összeegyeztethető a kognitív, funkcionális, 
pragmatikai nyelvészeti szemlélettel, valamint a KKFS megközelítésével. A 
kétéves fejlesztési folyamat tantárgy-pedagógiai jellemzői a következők: 

a) a hagyományos leíró nyelvtan tanítása helyett kreatív nyelvhasználat, 
b) a leíró nyelvtani kategóriák helyett nyelvi kreativitás, 
c) míg a NAT (2012) és a KTT (2012) a követelményeket állítja 
fókuszba, a fejlesztés a használható tudás megszerzése okán arra épít, 
hogy a tanulónak mire van szüksége, mindez mely 
tevékenységformákkal, hogyan támogatható a tanítási folyamatban, 
d) a tanulók életkori sajátosságaiból fakadó szükségletekre építi a 
képességfejlesztést, 
e) a tanulást aktív, teremtő, kreatív folyamatként értelmezi, amelynek 
távlati célja a tudástranszfer kialakítása, 
f) az olvasás értelmezése kognitív megközelítésen alapul. 

 
A szöveggel, szövegeken végzett speciális képességfejlesztő 

tevékenységek:  
a) a szövegek összehasonlítása során a szövegek grammatikai és formai 
alapjainak felfedezése,  
b) a szövegtípusok és szövegfajták hasonlóságainak és különbségeinek 
felismerése Beaugrande és Dressler (1981) szövegismérvei alapján (Zs. 
Sejtes, 2019:100), 
c) a gondolkodási szinteknek megfelelő műveletek végzése a 
feladatmegoldás során, 
d) szabályfelfedezés: a kontextus hatása a közlések jelentésére és 
formájára, 
e) problémamegoldó stratégia kialakítása, 
f) a szöveg háttérmondatainak és előfeltevéseinek felfedezése a szöveg 
értelmezésében, 
g) a szövegre vonatkozó metanyelvi ismeretek alkalmazása a 
szövegekről való osztálytermi diskurzus során (A Szövegértés-
szövegalkotás kompetenciaterület általános szakmai koncepció [2002] 
átdolgozása alapján). 
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A szövegértési képességet fejlesztő modulok (magyar nyelv 7-8. 
évfolyam, Zsigriné, 2013) általános, közös jellemzői: 

a) A szövegről szóló grammatikai ismeretek, valamint a szöveggel 
kapcsolatos nyelvhasználati tudás egymást erősítő szegmensekként 
jelennek meg a fejlesztési folyamatban.  
b)  A fejlesztés a kohézió (a szövegfelszín részein ható grammatikai 
összefüggésekre) és a koherencia fogalmára épül, arra, hogy a 
szövegértés során a szöveghasználó összefüggéseket 
(koherenciaviszonyokat) fedez fel vagy hoz létre a szöveg eseményei és 
helyzetei alapján (fogalmak (tudásalakzat, kognitív tartalom), valamint 
fontosak a viszonyok (a fogalmak közötti kapcsolat).  
c) Az életkornak megfelelő szövegek kiválasztásakor előkerül a hírérték 
és az intertextualitás szempontja (a szöveg érdekes vagy érdektelen 
volta, felhasználásának lehetőségei: szövegtípusok, szövegfajták).  
d) A fejlesztésben kiemelt helyet kapnak a felhasználóra vonatkozó 
ismérvek: a szándékoltság (létrehozó szándékok, célorientáltság) és az 
elfogadhatóság (a szöveg használhatósága, relevanciája a befogadó 
számára). A helyzetszerűség ismérvénél kiemelt fogalmak: viszony, ok, 
mód (Beaugrande & Dressler, 1981).  
e) Az elmélet osztálytermi alkalmazása során a tanulók nyelvi 
intuícióikra, mindennapi nyelvhasználati tapasztalatukra és megszerzett 
grammatikai tudásukra építve a szövegek kommunikatív funkciójából, 
szerkezeti sajátosságaiból következtetéseket vonnak le a szövegek 
működésére és felépítésére vonatkozóan.  
f) A szövegek összehasonlítása során végzett gondolkodási műveletek 
Beaugrande és Dressler (1981) szövegismérveire építve elősegítik a 
szövegértési stratégiák egyik szegmensének, a szöveggel kapcsolatos 
metanyelvi tudáselemeknek a fejlesztését.  
g) A szövegismérvek kiegészültek a külső forma szempontjával, mert a 
szöveg megértésénél a bemenet–feldolgozás–kimenet szakaszainál „a 
bemeneti jegyek legnyilvánvalóbb része (szegmentális nyelvi 
információk, íráskép, központozás) is nyelvi mozzanat” (Pléh, 
2014:254). A külső forma szempontjának bevezetésére azért volt 
szükség, mert segítheti a szövegfajta felismerését, utalhat a tartalomra 
(Pléh, 2014:254). 

 
A fejlesztés taneszköze, saját fejlesztésű tananyag 
 
A funkcionális szemléletű anyanyelvi nevelés során a tanulók a nyelvi és 
nyelvhasználati jelenségekkel a szövegeken belül, kontextusba ágyazva 
találkoznak. A szövegeken, szövegekkel végzett produktív és kreatív 
feladatok a funkcionális, szövegszemléletű anyanyelvi nevelés 
alaptevékenységei, amelyek arra épülnek, hogy a nyelv elemei a 
közlésben működnek, ezért a diákok fejlesztése minél több, különféle 
típusú és fajtájú szöveg felhasználásával zajlik (vö. Antalné, 2016).  
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Ezen szempont figyelembe vételével egy saját fejlesztésű, 
kompetenciaalapú tankönyvsorozat 7. osztályosoknak szóló feladatsoraira 
(Zsigriné, 2010), és a hozzá kapcsolódó tanári kézikönyvre (Bánfi et al., 
2009) épül a fejlesztés. A munkatankönyvet az OKM tartalmi keretét 
követve a szövegtípusok, szövegfajták, a gondolkodási műveletek és az 
ezekhez kapcsolódó követelmények mentén állítottam össze. A 
munkatankönyv felépítése az OKM szövegtípusait követi. A feladatok 
megoldása az OKM gondolkodási műveleteinek alkalmazását igényli a 
tanulóktól, melyek az alábbiak:  

- információ-visszakeresés,  
- kapcsolatok és összefüggések felismerése, 
- értelmezés (reflektálás, kritikai megközelítés). 

 
Minden feladatsorban minden gondolkodási művelethez kapcsolódik 

feladat. A munkafüzethez tartozó tanári kézikönyv (Bánfi et al., 2009) 
minden feladatnál jelöli a szükséges gondolkodási műveleteket és az 
ellenőrzési, értékelési módot. A tanulókkal szemben támasztott 
követelményeket a gondolkodási műveletekhez kapcsolódóan határoztam 
meg. A Beaugrande és Dressler-féle (1981) modellt és Tolcsvai Nagy 
Gábor-féle kognitív nyelvelméleti keretben íródott monográfiáját (Tolcsvai 
Nagy, 2001) felhasználva Laczkó (2010) módszertani elvei mentén a 
prototipikus jellemzőkre, a szövegek összehasonlítása gondolkodási 
műveletre építettem a fejlesztést. 

 
Eredmények, összegzés 
 
A megvalósított fejlesztési folyamat hatékonyságát empirikus vizsgálat 
során igazoltam (Zsigriné, 2016). A jelen munkában megfogalmazott 
tartalmi és szervezeti kereteket magába foglaló anyanyelv-pedagógiai 
megközelítésű leírás azt a célt szolgálja, hogy az empirikus vizsgálatban 
szereplő fejlesztett csoport szövegértési képességfejlesztését célzó 
tanítási-tanulási folyamatot egészében láttassa. Azt mutassa be, hogy a 
Beaugrande és Dressler-féle (1981) kognitív, funkcionális, pragmatikai 
elméleti nyelvészeti modell szövegismérvei, Nagy (2015) KKFS modellje, 
az OKM tartalmi keretére épülő gondolkodási műveletek, a szociokognitív 
szempontokat is szem előtt tartó osztálytermi gyakorlat alapja lehet a 13-
14 éves tanulók szövegértési képességfejlesztési folyamatának.  

A mérések eredményei alapján igazolódott, hogy a kidolgozott keretben 
fejlesztett tanulók különböző szinten ugyan, de képesek megfogalmazni 
nyelvi és nyelvhasználati tudásukra építve feladathelyzetben a szöveg 
anyagára és a kommunikációra általában vonatkozó ismérveket, a 
szövegtípusokat felismerik, ami az egyéni szövegértési stratégia nyelvi 
elemeinek azonosításában segítséget nyújthat számukra. 
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