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Olvasástanulás egy életen át 
 
 

  A XXI. század már eddig is több oktatáspolitikai reformelképzelésnek 
adott utat. Ezek közül az egyik az „egész életen át tartó tanulás” (azaz a 
„lifelong learning”). Ez a szemlélet többek között a felnőttoktatás hangsú-
lyozott szerepében, illetve a lexikai tudásanyag átadását felváltó készségfejlesz-
tésben öltött testet, ami előfeltétele a későbbi autonóm, önmagát fejleszteni 
képes személy formálódásának.     
 

Meddig tart az olvasástanulás?  
 

„Jó pap holtig tanul.” Kérdés, hogy a közmondás a készségek elsajátí-
tására ugyanúgy igaz-e, mint a már említett lexikai tudáselemekre. Meddig is 
tart az olvasástanulás? Ezt könnyebb megválaszolni, ha tudjuk a választ arra, 
hogy mi is az olvasás. Amennyiben az írott jelek dekódolásával azonosítjuk, az 
olvasástanulás a betűfelismerés és betűkapcsolatok megtanulásával befejeződik. 
A folyamat nyilván nem ennyire egyszerű. Merthogy az olvasáshoz szükség van 
az olvasottak megértésére, interpretálására is. Van olyan, amikor olyan szöveget 
olvasunk, hogy azt mondjuk: „a névelőkön kívül nem értettem semmit.” És 
nem feltétlenül azért, mert nem ismerjük a betűket. Hanem azért, mert nem 
értünk ahhoz, amit olvastunk, egyszóval hiányzik a szükséges háttértudásunk.  

Alderson (2000) magát az értést sem egy egydimenziós folyamatként 
értelmezi – annak három szintjét hierarchikus rendszerben képzeli el: 

(1) A szöveg szó szerinti értése a hierarchia alján helyezkedik el („a so-
rok olvasása”). 

(2) A szövegben expliciten meg nem fogalmazott információk megér-
tése az előzőnél magasabb értési szintre juttatja az olvasót („a sorok 
közti olvasni tudás”). 

(3) Az értés legmagasabb szintű megnyilvánulása az, amikor a szöveg 
által közvetített legmélyebb mondanivalót is megértjük („a sorok 
mögötti mondanivaló megértése”).  

A sorrendben utolsó értési szint persze nem minden olvasó esetében 
valósul meg. Az viszont mindenképpen szükséges lenne, hogy legalább az ér-
tésnek addig a szintjéig jusson el, amely élvezetté teszi számára az olvasást, és 
még több olvasásra sarkallja, azaz képessé tegye egyrészt az önálló információ-
szerzésre, másrészt az autonóm fejlődésre. Ez a folyamat pedig korántsem 

 



érhet véget az alsó tagozattal, hiszen ez csak egyfajta alapozás. A dekódolás 
gyakorlása és az értés fejlesztése csak ezután következhet. És persze nem csu-
pán nyelvórán. Az olvasás mint az ismeretek közvetítésének eszköze minden 
tantárgy esetében kulcsfontosságú tényező. Értő olvasás nélkül sem egy szöve-
ges matematikafeladatot nem tudunk megoldani, sem pedig egy dalt elénekelni.  

És ha valóban azt szeretnénk, hogy az iskolából kikerülő tanuló önálló 
olvasóvá váljon, az olvasáskészségének fejlesztését a középiskolában is 
folytatnunk kell a megfelelő tantárgyi keretek között. Így reális esélye van 
annak, hogy a tanuló a közoktatásból kikerülve akár a felsőoktatásban, akár 
dolgozóként érvényesülni, boldogulni tudjon. 
 
Olvasásfejlesztés idegen nyelven? 
 

Az olvasásfejlesztés folyamata az idegen nyelvek esetében nyilván-
valóan az anyanyelvitől eltérő. Kutatások eredményei szerint az idegen nyelv 
oktatásakor nem szükséges olvasást tanítani, mivel ez transzfer útján meg-
jelenik a következő nyelvek használatakor is. Amennyiben viszont a tanuló 
anyanyelvi olvasási készsége gyenge, még ha az alapvető nyelvi ismereteknek 
birtokában van is, ajánlatos az anyanyelvi olvasási készséget fejleszteni, ezzel 
lehetőséget teremteni a transzferhez. Ez a típusú átvitel azonban Cummins 
(1979; 1991) szerint nem működik mindkét irányban: tehát ha az idegen nyelvi 
olvasási készség fejlesztésével próbáljuk fejleszteni az anyanyelvit, a transzfer 
nem jön létre.  

Kérdés tehát, hogy az idegen nyelvi olvasás hogyan fejleszthető? Ebben 
az esetben is igaz, hogy sokat jelent a tanórai fejlesztés, de messze nem elég. 
Sőt, az újabb kísérletek számtalan bizonyítékkal szolgáltak arra, hogy a tanesz-
közök által közvetített tartalom mellett a tanórán kívüli olvasás (amit általában 
extenzív olvasásként szoktunk emlegetni) hatványozza az olvasásfejlesztés ha-
tékonyságát (Rivers és Temperley 1978; Greenwood 1988; Krashen 1993; 
Nuttall 1996; Day és Bamford 1998; Falvi 2000). A tanórán kívüli olvasás po-
zitív hozadékai között a leglátványosabb a szókincs gyarapodása. Az osztály-
termen kívül történő olvasás azonban további előnyökhöz is juttatja a diákot: 
jobb lesz a szövegértése, javul a helyesírása, fejlődik az írásbeli stílusa, javul a 
nyelvtanhasználata – Krashen (1993) szerint az idegen nyelvi készségeket glo-
bálisan fejleszti az ilyen olvasás.  

Maradjunk azonban egyelőre az osztálytermi keretek között megvalósuló 
folyamatnál! A XXI. század olyan tankönyv- és taneszközarzenált nyújt a peda-
gógusoknak, amelyből mindenki ki tudja választani az adott csoportnak meg-
felelő munkaeszközöket – tankönyveket, munkafüzeteket, kiegészítő anyagokat. 



A hatékonyság kulcsa az autentikusság, amely egyúttal a használhatóságot is ma-
gában hordozza. Ezek a mindennapi szituációkhoz kapcsolódó olvasási 
tevékenységekben nyilvánulnak meg, amelyek elsajátításához természetesen a 
hétköznapi élethelyzetekhez kötődő inputra van szükség. Olyan egyszerű dol-
gokra, mint például egy menetrend, egy tévéműsor vagy éppen egy hirdetés. De 
nem jön rosszul egy-egy cikk sem. Ezek hiányát tíz évvel ezelőtt joggal ma-
gyarázhatta egy nyelvtanár a beszerzés nehézségeivel – akkor még csak a 
célországból lehetett ezeket megszerezni vagy saját kezűleg, vagy ismerősök 
által. Manapság azonban a határ a csillagos ég – az Internet korában ugyanis 
szinte akármilyen segédanyag letölthető. A külföldi tanulmányutak finanszí-
rozását pedig jelentősen megkönnyítik az Európai Unió erre a célra csopor-
tosított forrásai.  

Ami pedig a tanórán kívüli olvasásfejlesztést illeti, az önálló olvasásra (ele-
inte legalábbis) nem hagyatkozhatunk, segítséget kell tehát nyújtanunk mind az 
olvasmányokhoz fűződő kapcsolatot, mind azok nehézségét illetően, nem is 
beszélve a feldolgozás módszereiről. A készségfejlesztés affektív feltételrend-
szerének megvalósításáért már a kisgyerekkori olvasáshoz kötődő élmények is 
felelősek. Mire a diák elkezd idegen nyelven tanulni, kialakul egyfajta attitűdje 
magával az olvasással kapcsolatban. Nyilvánvalóan könnyebb a dolgunk abban 
az esetben, ha ez pozitív. Nehezebb a helyzet, ha a negatív motivációt, illetve a 
motiválatlanságot kell pozitívba fordítanunk, de már akkor is, ha az elutasítást 
szeretnénk nyitottsággá változtatni. A jelenkor pedagógusának főleg ez utóbbi 
jelent nagy kihívást – motiválttá tenni a tanulót az olvasásban.  

Szerencsére a diákok döntő többsége számára fontos, hogy idegen 
nyelven tudjon olvasni. Egy 2005-ben készült Veszprém megyei felmérés során 
175 diákot kérdeztünk meg, hogy mennyire tartja ezt fontosnak, és hogy miért. 
Íme a kapott adatok: 
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1. ábra: Az idegen nyelven történő olvasás fontossága a diákok megítélése szerint 



  A megkérdezett 175 tanulóból 73 tartja nagyon fontosnak, 75 pedig 
fontosnak, hogy idegen nyelven olvasson (összesen 85%). Azoknak a száma, 
akik szerint nem lényeges, 27. Kérdés, hogy a gyakorlat mit mutat: valóban 
olvasnak ennyien angolul a tanórán kívül?  
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2. ábra: Az idegen nyelven történő olvasás gyakorisága a vizsgált középiskolások körében 

 
  Látható, hogy a diákok túlnyomó része nem, vagy csak ritkán olvas 
idegen nyelven a szabadidejében: 21-en jelölték be a „soha” választ, 62-en 
szinte soha, 41-en pedig csak ritkán vesznek kezükbe angol nyelvű olvasnivalót 
a tanórán kívül. Ez összesen 124 tanuló, vagyis a felmért populáció 71%-a. 
Érdemes megnézni, hogy miért csak ilyen kis arányban olvasnak angolul 
szabadidejükben a diákok.  
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3. ábra: Indokok az idegen nyelven történő olvasás elutasítására 



  A „nem olvasás” miértje a legtöbb esetben (47%) a kedv, másodsorban 
(29%) pedig az idő hiánya. A tanulók 14%-a egyéb indokokat írt be: „jobban 
szeretek magyarul olvasni”, illetve „nem értem meg és nem érdekel”. Biztató, 
hogy a megkérdezettek mindössze 10%-a hivatkozott arra, hogy nincs mit ol-
vasnia. És milyen ok vezet ahhoz, hogy egy középiskolás szabadidejében ide-
gen nyelven olvasson? A diákok jelentős részének (46%) esetében a szótanulás, 
ami elsősorban tanulási célzatot jelent. 
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4. ábra: Indokok az idegen nyelven történő olvasásra 

 

  Ezt a külső motivációt ellensúlyozza az élvezetet választó 36%, akiknek 
valóban örömük telik az idegen nyelvi olvasásban. A fennmaradt 18%, az 
„egyéb” kategória sokkal változatosabb megoldásokat hozott. Ezek között 
szintén találhatunk külső, illetve belső motivációs tényezőket is: 

1. „Mert érdekes, amit olvasok.” 
2. „Mert hasznos.” 
3. „Érdekel egy igazi szöveg, fordítás nélkül.” 
4. „Érdekelnek az angol infós hírek.” 
5. „Mert fejleszti az olvasásértést.” 

  Fontos lenne tehát valahogy rábírni a diákokat, hogy a tanórán kívül is 
olvassanak. Ehhez szükség van megfelelő szintű és témájú olvasnivalókra is. Az 
extenzív olvasás ma már szerencsére nem „egy költséges extravagancia” (Davis 
1995). Egyre több olyan program kerül bevezetésre, amely az olvasásfejlesztés 
eszközhátterét kívánja megalapozni és később gyarapítani. Azt is jó tudni, hogy 
az olvasmány szó ebben az esetben nem merül ki a könyvekben. A következő 
ábra azt szemlélteti, mit olvasnak szívesen a gyerekek idegen nyelven.  
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5. ábra: Az idegen nyelvi olvasmányok megoszlása 
 

  További olvasnivalókként a diákok megemlítették a magazinokat, kri-
miket, novellákat, de még a forgatókönyveket is. Hogy ezeket az olvasmá-
nyokat hogyan lehet alkalmazni az olvasás fejlesztésére? Az biztos, hogy a 
hagyományos papír-ceruza módszerek csillaga leáldozóban van. Módszertani 

eszköztárunk gyarapítását továbbképzéseken, konferenciákon való részvétellel, 
valamint online segédanyagok és óravázlatok keresésével (például a kiadók 
honlapján) tudjuk megvalósítani. Ezeknél az ötleteknél még hasznosabbak le-
hetnek az egymás közötti tapasztalatcserék, amelyek egy-egy tankönyvbemutató 
vagy éppen továbbképzés alkalmával kollégák között megindulhatnak, és élő 
kapcsolatokat alapozhatnak meg.   
  A vonzó olvasmányok és a nem erőltetett, kényszerszerű olvasásértési 
vagy inkább olvasmányt feldolgozó feladatok szintén több esélyt adnak az 
önálló olvasóvá váláshoz és általában az olvasásértési teljesítmény fejlődéséhez. 
Ez az idegen nyelvek szempontjából fontos a nyelvvizsgákon ugyanúgy, mint 
az érettségin, ahol az olvasásértés külön készségként kerül felmérésre. A tét 
tehát ilyen szempontból is nőtt.  
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