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Olvasási stratégiák 

 Mit jelent a kognitív stratégia? 

 A kognitív stratégiák az egyén által választott cselekvések 
a kitűzött cél megvalósítása érdekében. 

 Összefügg a motivációval és a metakognícióval 

 A stratégiai folyamatok gyakorlás és folyamatos ismétlés 
esetén automatizálódnak. 

 Az általános stratégiák, mint tervezés, monitorozás, 
ellenőrzés, minden meghatározó tevékenységünk alapjait 
képezik. 

 Francis Robinson:  Hatékony tanulás (1970) PQRST: 
Preview, Question, Read, Self-recitation (vagy Summary), 
Test  

 „Az olvasási stratégia az olvasás célja érdekében, a 
kiválasztás, a végrehajtás és a nyomon követés szándékosan 
alkalmazott kognitív folyamata.” (Almasi, 2003, 5.) 



 A jó stratégiahasználók jellemzői: 

◦ Kiterjedt tudás 

◦ Motiváltság 

◦ A metakognitív faktor ismerete 

◦ Több olvasási stratégia birtoklása 

◦ Az olvasási feladat analizálásának képessége (Az 

olvasási cél érdekében a legjobb str.atégiák kiválasztása) 

 Miért olvassuk? Hogyan olvassuk? 

(tanuljuk) 

 Kísérleti fejlesztő programok eredményei 



Olvasási stratégiák tanítása 

 

 A ma elterjedt gyakorlat 

inkább értékeli, mint 

tanítja a szövegértést 

 A stratégiák jól taníthatók 

 Az olvasásra vonatkozó 

tudás fejleszthető 

 Mindkettő fejlesztésével 

fejlődik a szövegértési 

képesség 



Az olvasás 

tanulása 

(képességek 

megszerzése) 

Tanulás az 

olvasásról 
(ismeretek 

szerzése a 

képességről) 

Tanulás az 

olvasás által 
(ismeretek 

szerzése a 

képesség által) 

Olvasás és tanulás relációi az oktatási rendszerben 

(Steklács, 2013) 



Olvasástanítási rendszerünk 

 Társadalmi szükségszerűség, elvárások 

változása 

 Az oktatási rendszer 

alkalmazkodóképessége (szemlélet, 

szerkezet) 



A hatékony, korszerű olvasástanítási 

rendszer jellemzői 
 Tudományos háttérre épülő gyakorlat, 

naprakészség 

 Fejlesztő programok 

 Ne érjen véget a folyamat 4. osztály 
végére 

 Össztantárgyi feladat (ADORE, BaCuLit) 

 Az előkészítő szakasz meghosszabbítása 

 Kritérium képességek, betűtanítás, az 
összevonás tanítása, folyékonyság 



A hatékony, korszerű olvasástanítási 

rendszer jellemzői 

 Olvasási stratégiák tanítása 

 Metakogníció fogalmának megjelenése, 

elterjedése 

 Szövegtípusok változatosságának figyelembe 

vétele 

◦ Folyamatos, nem folyamatos, kevert, 

dokumentum, narratív, szépirodalmi 

 Szépirodalom, olvasmányok 

 Általános és szakmódszertani háttér  

 



Az olvasási módok és tanításuk optimális variációja 

az iskolaévek relációjában  (Garbe és mtsai, 2010) 



A korszerűsítés területei 

 1.  Mérések tartalmi keretei.  

(diagnosztikus mérések, országos 

kompetenciamérés 

 2. Kerettanterv 

 3. Tankönyvek, taneszközök 

 (tanárképzés, fejlesztő programok elmélet 

és tapasztalat alapú gyakorlat, stb.) 

 



1. Diagnosztikus mérések fejlesztése  

 Matematika, Olvasás, Természettudomány 

1-6 osztály, major, minor területek 

 Magyar anyanyelvű gyerekek 

 Tartalmi keretek kidolgozása, frissítése 

 Feladatírók képzése, 420 fő, 10 000 feladat 

 eDIA 



1.  Tartalmi keretek az olvasás 

diagnosztikus értékeléséhez 

 3 dimenzió: pszichológiai, 

alkalmazási, diszciplináris 

 Újdonságai: 

 Digitális írásbeliség (internet, 

szoftverek) 

 Tankönyvszövegek megértése 

 Olvasási stratégiák 

 Olvasásra vonatkozó tudás  

 Szöveg- és feladattípusok a PISA 

és PIRLS tartalmi keretei szerint 

 SNI, diszlexia, helyesírás 

 



A dimenziók felépítése 
 Pszichológiai dimenzió:  
◦ előkészítő szakasz, fonématudatosság, mondatértés, 

folyékonyság,, gondolkodási képességek, SNI, helyesírás, 
fejlődési diszlexia 

 Alkalmazási dimenzió: 
◦ Folyamatos, nem folyamatos, kevert szövegek, személyes, 

társas szövegek, digitális írásbeliség 

◦ Kérdések, feladatok, gondolkodási műveletek típusai 
szerint 

◦ Megértés szintjei: szó szerinti, következtethető, Kritikai, 
kreatív 

 Tantárgyi (diszciplináris) dimenzió: 
◦ Tankönyvszövegek, olvasási stratégiák, hangos, értelmező 

olvasás, elektronikus tananyagok 



Az olvasási stratégiák megjelenése a 

tartalmi keretekben 

 1-2. oszt.: 

◦ Érzékszervi képek alkotása 

◦ Grafikus szervezők 

◦ Előzetes áttekintés 

◦ Összefoglalás 

 3-4. oszt.: 

◦ Átfutás 

◦ Az előzetes tudás aktiválása 

◦ Jóslás, anticipáció 

◦ Az olvasás céljának, módjának tisztázása 

◦ IEPC: Képzeld el, fejtsd ki, jósold meg, erősítsd meg a 
jóslatod 



 5-6. oszt.: 

◦ A megértés monitorozása 

◦ Javító stratégiák 

◦ Szintézis 

◦ Szelektív olvasás  

 



2. Kerettanterv 

 Csökkent az óraszám 

 10 % szabadon 

 Az anyanyelvi nevelésben prioritás az olvasás és 
beszédkészség 

 „A kor szükségleteinek és a társadalom elvárásainak 
megfelelően az alsó tagozatos magyar nyelv és 
irodalom tantárgy középpontjába a kerettanterv az 
olvasás-szövegértés és a helyes beszéd 
képességének fejlesztését helyezi, mint kiemelt 
területet, és ennek új elemeiként megjelennek az 
olvasási stratégiák is.”  

 Készülő háttéranyagok 



1-2. osztály 
 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, 

értelmezése és alkotása 
 Olvasás, az írott szöveg megértése  
◦ 1.  az olvasástanulás előkészítése 
◦ 2.  az olvasás jelrendszerének elsajátítása, 

dekódolási képesség kialakítása 
◦ 3.  a szövegértő olvasás előkészítése 

 Irodalmi kultúra, az irodalmi művek 
értelmezése 

 Az írástanítás előkészítése - az írás 
megtanulásának technikai alapozása 

 Az írott betűalakok tanítása - írástechnikát 
fejlesztő gyakorlatok 



 Az írástechnika fejlesztése - az eszközszintű 
írás előkészítése 

 Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek 
tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, 
hang, betű; szótagolás; szótő és toldalék; 
mondatfajták 

 Helyesírási szabályok ismerete és 
alkalmazása 

 A tanulási képesség fejlesztése 

 Az ítélőképesség, az erkölcsi, az esztétikai és 
a történeti érzék fejlesztése 



3.  Tankönyvek, taneszközök 

 Digitális környezet, nélkülözhetetlen értékek, 
tényezők 

 A tantárgyon kívül a tanulást is tanítani 

 Egységes megjelenés, azonos struktúrájú 
könyvek 

 Szövegek információtartalma, elrendezése 

 Feladatok tudatos fejlesztése tantárgyközi 
szinten 

 Tantárgy- (tanulás) specifikus és közös 
jellemzők 

 Kép és illusztráció 



A szövegesfeladat-megoldó képességet befolyásoló kognitív területek 

kritérium modellje (Kelemen, 2010) 









Köszönöm a figyelmet! 
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http://steklacs-janos.webnode.hu/ 

http://eye-tracking-education.webnode.hu/ 


