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Arató László
Szövegértés-szövegalkotás a magyarórán
1.1 A magyar közoktatás helyzete, anomáliái
A magyar iskola erősen szelektív. A tanulók egyéni hátrányainak növekedésében nagy szerepe van az iskolák közötti teljesítménykülönbségek nemzetközi összehasonlításban is feltűnően magas értékének. A különféle hazai iskolatípusok közötti teljesítménykülönbség kb. 71%, míg például a PISA-felmérésekben több területen – közöttük éppen a szövegértés és szövegalkotás területén – kimagasló teljesítményeket elérő Svédországban csupán 9%. Ugyanakkor az iskolán belüli különbségek nálunk 25% körüli értéket mutatnak, míg Svédországban ez a mutató 73%. Ezek az adatok azt a tapasztalatot igazolják, hogy – szemben a svéd komprehenzív iskolamodellel – Magyarországon az iskoláknak csupán egy szűk csoportja válogat a jó adottságú gyermekekből, míg más iskolák a puszta fennmaradásukért küzdenek, s többek között emiatt is éppen a tanulói hátrányok ledolgozásában nem tudnak elég hatékonyak lenni.
A közoktatás tömegessé válásával az alapkészségek, képességek területén mutatkozó problémák egyre szélsőségesebben jelentkeznek a hazai iskolákban. Az azonos évfolyamra járó tanulók közötti különbségek radikálisan megnőnek. A hatéves korban meglévő ötévnyi fejlettségbeli különbség (van, aki a három és fél éves és van, aki a nyolc és fél éves gyermek szintjén van) 16 éves korra a duplájára növekedhet. 
Az iskolarendszer jelenleg differenciálatlanul kezeli a fenti problémákat. Az örökölt és máig domináns tanításszervezési módok és pedagógiai módszerek alkalmatlanok a megnövekedett különbségekből adódó pedagógiai problémák kezelésére, megoldására. 
1.2 A pedagógiai gyakorlat
A pedagógiai gyakorlat ezeket – a tanulási folyamat sikerességét hosszú távon meghatározó – különbségeket nem megfelelően méri fel, s ennek köszönhetően nem is kezeli őket szervezetten: a kutatási eredményeket nem követi, a tendenciákra nem ad adekvát válaszokat. Jellemzően a társadalmi változásokat okolja a tanulási zavarok ugrásszerű növekedéséért és/vagy logopédiai, gyógypedagógiai feladatnak, szülői felelősségnek tekinti az “egyéni” szükségletek kielégítését. Ettől korántsem független az a tény, hogy a tanárok közérzete az utóbbi évtizedekben jelentősen romlott, s a pedagógusok egyre markánsabban jelzik, hogy gyakorlati segítségre van szükségük a problémák megoldásához.
Az egyéni feladatsorok összeállításához, a differenciált tanulásszervezéshez hiányoznak az olcsó, praktikus, jól használható taneszközök. Elsősorban a gyógypedagógusok és logopédusok jóvoltából sokféle feladatsor és játék létezik a különböző részképességek fejlesztésére, ugyanakkor ezek egyáltalán nem, vagy csupán elhanyagolható mértékben képezik szerves részét a nagy kiadók taneszközeinek. Ez az egyik magyarázata annak, hogy a rendkívül gazdag és magas színvonalú képességfejlesztő eszköztár az alternatív iskolákon kívül kevéssé jelenik meg a közoktatásban. 
Mindezzel párhuzamosan az iskolával szembeni újfajta képzési igények kielégítése jelentős változásokat kényszerített ki a tekintetben, hogy mire mennyi figyelmet lehet fordítani az oktatásban. Nagy általánosságban elmondható, hogy e kényszernek leginkább a képességek kialakulását és aktivizálását segítő szükséges és elfogadható mennyiségű gyakorló időszak esett áldozatul ahelyett és anélkül, hogy a hagyományos ismerettartalmak a mindennapi gyakorlatban új struktúrákba rendeződtek volna (pl. projekt vagy epochális oktatás). 
A társadalmi környezet változása következtében, az audiovizuális és multimédiás szórakoztatóipar “termékeinek” dömpingszerű elterjedésével párhuzamosan, az iskola hagyományos eszközeivel mind kevésbé maradhatott vonzó színtere a gyermeki önmegvalósításnak. A hagyományos tankönyvek, tanmenetek, valamint a dominánsan az ismeretátadásra koncentráló, a tanulókat passzív befogadónak tekintő pedagógiai gyakorlat sok esetben kifejezetten leszoktatja a gyerekeket a kíváncsiságról. Nem csoda hát, hogy általános problémaként régóta tapasztalható az érdeklődés, kíváncsiság hiányából fakadó tanulói motiválatlanság. 
A differenciált készség-, képességfejlesztésre alkalmas eszközök hiányában és az alkalmazásukhoz nélkülözhetetlen módszertani kultúra elsajátítása nélkül a pedagógusok zömének nem is maradhatott más választása, mint hogy továbbéltette az egyentempó diktálásának, a megszokott tantervi tartalmak és időkeretek nyomásának, az alkalmazkodás parancsának, a személytelenség és a formális megfelelés kultúrájának kényszerét.
2. Szövegértés-szövegalkotás 
A szövegértés és szövegalkotás képessége, tágabban a kommunikációs képességek, meghatározó módon befolyásolják az iskolai, a munkaerő-piaci és a társadalmi érvényesülést, sikerességet, az egyén elégedettségét, önbecsülését. Az OECD-normák szerint a magyar diákok 48%-ának szövegértési képességei nincsenek olyan szinten, nem érik el azt a minimumot, amellyel a munkaerőpiacra sikeresen beléphetnének (PISA-felmérés). 
A PISA 2000 vizsgálat (Vári és munkatársai, 2003) a szövegértés képességét öt szinten mérte. 
	Egyértelműen jelenlevő információ kiválasztása, egyszerű kapcsolatok felismerése a hétköznapi tudásra támaszkodva.
	Kritériumok alapján 1-2 információ helyhez kötése, a legfontosabb gondolat azonosítása, a szöveg és a meglévő tudás összevetése.

Az információk közötti kapcsolatok felfedezése kritériumok figyelembevételével, a szöveg egységeinek rendezése a fő gondolat szerint. A szöveg valamely jellemzőjének értékelése.
Szokatlan tartalmú és/vagy formájú szövegből többféle kritérium alapján információk kiválasztása, a következtetések alapján elmélyült értelmezés, a háttértudás integrálása, hipotézisek megfogalmazása, kritikai észrevételek.
A szövegbe mélyen beágyazott, néhol csak kikövetkeztethető információk megtalálása, hasonlókkal való összevetése, a relevanciák kiválasztása, az árnyalatok megértése és értelmezése, a meglepő vagy a várttal ellentétes gondolatok értékelése, hipotézisek felállítása, hosszú, összetett szövegek kritikai értékelése, értelmezése.
A mérés szerint a leggyengébben teljesítők:
	25%-a általános iskolában,

50%-a szakiskolában,
16%-a szakközépiskolában tanul.
A magyar 15 évesek átlagosan a 2. szint felső határát érték el (480 pont). Nemzetközi szakértők megállapításai szerint legalább a 3. szint elérése szükséges ahhoz, hogy valaki meg tudjon felelni a társadalmi szerepeknek.
A közoktatás tömegessé válásával az alapkészségek – köztük a szövegértés-szövegalkotás – területén mutatkozó gondok egyre szélsőségesebben jelentkeznek. Az azonos évfolyamra járó tanulók közötti képességbeli különbségek radikálisan megnőnek. Mindezen tények ellenére az iskola jelenleg differenciálatlanul kezeli ezt a problémát. 
Minden alapvető készség és képesség optimális elsajátítása az egyszerűbbek esetén legalább 2-4 évet, a bonyolultabbaké, összetettebbeké 5-10 évet vesz igénybe; e tényt a közoktatás gyakorlata figyelmen kívül hagyja.
	A közoktatás nem veszi figyelembe sem a középfokú oktatás eltömegesedésének következményeit, sem a szociokulturális környezet változását (értékrend, szabadidő-eltöltési szokások, elektronikus tömegkommunikáció). 
Bizonyos idő eltelte után az iskola a szövegértést, benne az olvasást, a szövegalkotást megszerzett készségnek/képességnek tekinti, gyakran csupán mechanikus eljárásként végezteti a tanulókkal. 
A szövegértés-szövegalkotás fejlesztési feladatai érdemben a magyar nyelv és irodalom tantárgyra helyeződtek. Itt további problémák halmozódtak fel:
	Az olvasóvá nevelés és az irodalomtanítás szempontjai ütköznek: az olvasásra szánt szövegek tartalma sokszor életidegen a diákbefogadó szempontjából, nem veszi figyelembe, hogy a megcélzott korosztály mely szerzőkre, illetve művekre nyitott.

Az általános iskolai irodalom-tankönyvek egy részének, a középiskolai irodalom-tankönyvek nagy részének legfőbb tartalmi szervező elve az időrend, amelynek nincs feltétlenül köze a megértés fejlődéséhez, fejlesztéséhez. 
A tankönyvi feladatok legtöbbször olyan kérdések, amelyekre egyetlen helyes válasz adható. 
A magyarórákon a szövegélmény kialakítása helyett nem ritkán csupán tartalomkivonatok, adatok, lezárt értelmezések tanítása folyik.

2.1. Szövegértési programokat!

A fentieket figyelembe véve a tanulók – köztük a szövegértési-szövegalkotási gondokkal küzdő gyerekek – számára olyan programcsomagoknak kell készülniük (s a suliNova megbízásából a Nemzeti Fejlesztési Terv 3.1.1-es intézkedése jegyében készülnek is), amelyek élet- és életkorközeli, érdekes szövegekkel gyakoroltatnak, fejlesztenek. Törekedni kell a szövegműfajok sokszínűségére, illetve arra, hogy a különböző szövegtípusokban a gyerekek a szövegekkel műveleteket végezzenek, szöveget alkossanak, elemezzenek, átalakítsanak, kiegészítsenek stb. Kívánatos, hogy a feladatok megoldásának feltétele egy-egy szöveg többszöri elolvasása legyen adott szempontok szerint, s a különböző feladatok egyben a különböző olvasási szempontokat is jelentsék.
A szöveg- vagy szövegrész-alkotás fontos kritériuma, hogy a tanulók mindennapi kommunikációs helyzetekben legyenek tisztában a szöveg céljával, a címzettel és a kommunikációs helyzettel. Meg kell változtatni azt a magyartanításban jelenleg szinte kizárólagos hagyományt, miszerint a tanulók fogalmazáscímet kapnak, cél- és helyzetmegjelölés nélkül. Ebben az esetben a címzett látens módon a tanár. Egyszerű példával élve: ma ötödikben a tipikus-hagyományos feladat Nemecsek általában vett jellemzése, a kívánatos feladatok egyike ehelyett az lehetne, hogy megadjuk, hogy Nemecseket Boka szempontjából kell jellemezni levélben, melynek címzettje, például, távoli városban szolgálatot teljesítő édesapja.    Amennyiben nem tanulják meg a gyerekek a különböző címzetthez, illetve kommunikációs helyzetekhez való alkalmazkodást, a kommunikációs stratégiák közötti választás és a rugalmas stratégiaváltás eljárásait, úgy ezek észlelésével, a szövegértelmezéssel is problémáik lesznek. 
2.2. A szövegértési-szövegalkotási kompetencia 
A kompetenciákat megalapozó alapkészségek, képességek kifejlődése többéves folyamat eredménye, amely egyénenként nagy eltérést mutat. Ezért a legfontosabb feladat a készségek, képességek egyéni kifejlődését támogató stratégiák és módszerek kidolgozása és elterjesztése. Külföldi és hazai kutatások azt bizonyítják, hogy egyféle képesség pusztán önmagában való, más képességektől szegregált fejlesztése a gyakorlatban kivitelezhetetlen. Éppen ezért a pedagógiai célok és feladatok meghatározásakor mindig szükséges végiggondolni és pontosan meghatározni, hogy egy adott programcsomag kidolgozása során mely képességcsoport fejlesztését tekintjük elsődlegesnek, s a fejlesztés milyen más képességekre lehet hatással.
Az anyanyelvi kompetencia fogalma az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti. Ennek fő területei a kommunikációs szempontoknak (pl. a szöveget létrehozó szándékának és az elérni kívánt hatásnak, illetve a kommunikáció körülményeinek) megfelelő szövegértés és szövegalkotás. 
Az anyanyelvi kompetencia képességei a szélesebben értett kulturális kompetencia fogalmi körében nyerik el értelmüket. A kulturális kompetencia olyan szövegmegértési és szövegalkotási folyamatokat jelöl, amelyek a kulturális kommunikáció, a kulturális értelmek elsajátítása, ilyenek kifejezése és kritikája kapcsán szükségesek. Ezek a szövegértési és szövegalkotási kompetenciák lehetnek kifejezetten irodalmi jellegűek, de jelen vannak a mai kommunikációs folyamat minden pontján (tömegkommunikáció, film, televízió, reklám stb.) is. A kulturális kompetenciát a mainál két értelemben is szélesebben kell értelmeznünk. Egyfelől nyitni kell a fogalmat a mindennapi-gyakorlati szociális kommunikációs kompetencia irányában, másfelől a diákok szubkultúrája felé. Tudomásul kell vennünk ugyanis, hogy a diákok saját kulturális kompetenciáját nagy mértékben az elektronikus tömegkultúra, a populáris kultúra határozza meg, s hogy a magaskultúra narratívái és metaforái iránti kulturális autizmusuk (Knausz, 2002), érzéketlenségük, élményképtelenségük csak akkor szüntethető meg, illetve akkor enyhíthető, ha a populáris kultúra narratíváit és metaforáit is figyelembe vesszük a közvetítés során. Csak akkor, ha a populáris kultúrára mint nem elhanyagolható jelentőségű előzetes megértési séma jelenlétére is alapozunk; ha a magaskultúra narratíváinak közvetítése során a túlsó partot is figyelembe vesszük, azt a túlpartot, amelynek ismerete nélkül nem lehetséges a két kultúra közötti hídépítés. A kulturális emlékezet elevenen tartása, a hagyomány közvetítése során a személyes érintettség, a jelen életvilága és a populáris kultúra szempontjait is figyelembe kell vennünk.
Az irodalmi szövegekkel kapcsolatos kompetencia fejlesztése a hagyományos magyartanítás elsődleges, korábban kizárólagos célja volt. Az irodalomtanítás korábbi korszakaiban azonban a kulturális szövegeket otthoni tapasztalat alapján már legalábbis alapelemeiben értő tanulókat kellett bizonyos új szövegek megértésére megtanítani. A mai iskolának ezzel szemben a kulturális szövegekhez sok esetben egyáltalán nem értő diákokat kell bevezetnie e szövegtípus megértésébe. Mivel azonban az irodalom kommunikációs formái – jóllehet vannak sajátos törvényei – nem határolhatóak el a kultúra egyéb kommunikációs formáitól és közegeitől, az anyanyelvi kompetenciák elsajátítása nem szűkíthető le az irodalmi kommunikáció megismerésére. Szükség van arra is, hogy az iskola a szövegértési, szövegalkotási kompetenciák tanításakor és elmélyítésekor láthatóvá és a kritikai gondolkodás segítségével megközelíthetővé tegye a diákok számára a kulturális kommunikáció rendszerének történeti és társadalmi feltételeit. Az irodalmi-kulturális kompetenciafejlesztés olyan komplex szövegekkel dolgozik, amelyek megértése és megalkotása generatív szerepű, erősen fejlesztő hatású más típusú szövegek megértése és megalkotása képességeinek elsajátítása során. 
Az anyanyelvi kompetenciák erősítésekor nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy az elektronikus világháló használatának elterjedésekor egy másik olvasási mód jelent meg amellett a lineáris egymásutániságra épülő olvasási mód mellett, amelyet lényegében a nyomtatott könyv tett általánossá. Az új olvasási mód eltörli a szövegek világos határait és felszámolja lineáris jellegüket. Ezért a programtantervek elkészítése során külön figyelmet szükséges szentelni a hipertextuális, világhálós szövegalkotás és szövegértés formáinak. A világháló elterjedése a szövegek megőrzésének és továbbításának módját is megváltoztatta. A világháló a hagyományostól eltérő szerkezetű és működésű könyvtárnak is felfogható, amelynek helyes használatára szintén fel kell készíteni a diákokat. Ma még nem látható pontosan, hogy kulturális kommunikációnk szerkezetét miként változtatja meg az internetes technika további átalakulása, annyi azonban már ma is kijelenthető, hogy megváltozott a tudás megszerzésének, továbbításának és alkalmazásának egész hardware-rendszere, ami az iskola alaprendszerét sem hagyja érintetlenül.
Az előbbiek figyelembevételével a szövegértést a szövegbe kódolt üzenet rekonstruálásaként határozhatjuk meg. Szövegértés megvalósulhat olvasás vagy hallott szöveg felfogása útján. Mindkettő olyan folyamat, amelyet el kell sajátítani, azaz meg kell tanulni. A megértés feltétele a nyelvnek és a szövegben kódolt valóságnak mint referenciának legalább minimális ismerete, valamint a közlési helyzet és a szövegalkotás szabályainak értése, illetve az ezekben való jártasság. A szövegértés fejlesztésének igénye ma minden szövegtípust érint, s magában foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve a valós és a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. 
A szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése az információfeldolgozást (vétel, kódolás, dekódolás, átalakítás, létrehozás, közlés, tárolás) megvalósító kognitív képességek (tudásszerzés, kommunikáció, gondolkodás, tanulás), valamint a szociális és egyéni kompetenciák egy idejű fejlesztésével valósulhat meg.
A szövegértés-szövegalkotás programcsomagok létrehozásával olyan eszközrendszer kialakítása és folyamatos fejlesztése a cél, amely a nyelvi kompetencia és performancia fejlesztésével a magyar nyelv és irodalom területen kívül a többi műveltségterület eredményes tanulásához is hozzájárul, és növeli a hétköznapi kommunikáció hatékonyságát.
 

3. Szövegértés-szövegalkotás a magyarórán
A magyartanítás számára kihívást jelent a modern piaci viszonyoknak és értékrendnek, illetve a modern tömegkultúra sokféle formájának térnyerése, melyek mind az észlelés és befogadás természetét, mind pedig a szabadidő-eltöltési szokásokat átalakították. A vizuális információk dominanciájának, az új médiumoknak, illetve a világháló növekvő szerepének köszönhetően megváltozott az információfeldolgozás módja és mélysége is. A szöveg sokszor csak kiegészítője a vizuális információnak.
Magyarországon jellemzően mindent egy iskolafokozattal lejjebb tanítanak, mint ahol kellene. A tananyagmassza iszonyatos tempót diktál pedagógusnak és diáknak egyaránt. A mennyiségi oktatási szemlélet, a haladási tempó folyamatos generálása folytán az iskola nem fejleszti ki az alapvető képességeket, a hatalmas ismeret- és adathalmaz elsajátíttatása során nem képes alkalmazható tudást biztosítani a diákok számára. A magyartanítás “elfelejtett” élményközpontú lenni. A folyamat kialakulásában és állandósulásában jelentős szerepe volt az évtizedeken keresztül változatlan tudásfelfogáson nyugvó egyetemi és középiskolai felvételi vizsgáknak. Mindebből következően a hetedik-nyolcadikos gyerekek ma számos helyen irodalomtörténetet tanulnak, holott a tágabb értelemben vett olvasástanításnak – olvasói, értelmezői készségek kialakításának –, azaz a szövegértés és szövegalkotás fejlesztésének legalább 12-14 éves korig elsődlegességet kellene élveznie a műveltségközvetítéssel szemben. Ezt a (magyar)tanítás jelenlegi helyzetének elemzése indokolja, a közoktatás kiterjesztése pedig lehetségessé teszi. A létrehozandó programok nem a műveltség szerepét vagy értékét szeretnék megkérdőjelezni, hanem a művelődés iránti igény felkeltésével és kielégítésével egy időben nagy hangsúlyt kívánnak helyezni a művelődés önálló megszerzési technikáinak kialakítására és fejlesztésére. 
Olyan képességfejlesztésre van tehát szükség, melynek keretében a gyerekek megtanulják alkalmazni a szövegfeldolgozó, szövegértelmező eljárásokat, például: 
	a paragrafusokra bonthatóság, 

a szövegbeli fő téma, résztémák megtalálása, 
az általánosító állítások és az alátámasztó részletek összekapcsolása,
a tényállítások és a hipotézisek/vélemények megkülönböztetése,
a jelölt és jelöletlen ok-okozati kapcsolatok feltárása, azonosítása,
kifejleti jóslatok alkotása az olvasott szövegrész alapján 
az érvelési szerkezet – premisszák, következtetések – megállapítása, 
a kifejtett és a hallgatólagos állítások interpretálása, stb. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a különböző szövegműfajokkal és szövegtípusokkal a szövegek heurisztikus kezelésére kívánjuk orientálni a tanulókat annak érdekében, hogy gyakorlati feladatok végzésekor, az élet különböző szituációiban meg tudják állni a helyüket.
A fejlesztés egyik kulcskérdése a nyelvtan és irodalom tantárgy viszonyának tisztázása. Számos európai és Európán kívüli országban, többek között Angliában, Németországban, Hollandiában, Dániában, Finnországban, az Amerikai Egyesült Államokban, Japánban a nyelvi és irodalmi órák nem válnak külön egymástól, a követelmények és a tanórai tevékenységek együtt fogalmazódnak meg, illetve zajlanak. A hangsúly az anyanyelv működésének ismeretére, a mindennapi nyelvhasználatra és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztésére tevődik.
4. Olvasás és szöveg
Az átfogó magyartanítás az olvasást konstruktív (az olvasó a szavakból, mondatokból megkonstruálja, megépíti magában a szöveg által felidézett világot, valóságdarabot, jelentés-összefüggést), mozgósítható előismereteken alapuló (az előzetes ismeretek folyamatos és tudatos mozgósítása), cél által vezérelt, szelektív, erősen az olvasó motivációjától függő szövegértési tevékenységként kezeli. Természetesen más az olvasás “célja” mindennapi, gyakorlatias hasznú szövegek esetében, s más szépirodalmi művek olvasásakor. Az előbbieknél az olvasó többnyire már valamilyen előzetesen adott gyakorlati céllal fordul a szöveghez, míg az utóbbiak esetében az esztétikai élvezet, a játék, a kikapcsolódás vagy a másokon keresztüli önmegértés a cél. 
Ugyanakkor azt feltételezzük, hogy az irodalmi kommunikációban részt vevő szövegekbe is be vannak építve bizonyos, az olvasót irányító olvasási-értelmezési javaslatok. Az irodalomtanítás ezeket a javaslatokat, támpontokat teheti explicitté az előzetes szempontok révén. Mindeközben azonban érzékeltetnünk kell diákjainkkal egyrészt az irodalmi és a köznapi kommunikáció e tekintetben meghatározó eltérését, másrészt azt, hogy a didaktikai célzatú, manipulatív orientációs szempontok helyett joguk van egészen másfelől közelíteni a művekhez. 
Mint korábban kifejtettük, a magyar iskola igen erősen szelektív és nagyon kevéssé differenciál, aminek az a következménye, hogy nagyban erősíti a társadalmi különbségeket. Ezt korrigálandó a magyartanításban megjelenő szempontok, az olvasás célirányossága nemcsak szövegtípusoknak megfelelően változik, hanem egészen mást jelent, és más hangsúlyt kap a 7–10, a 10–12 éves és mást az idősebb, nagyobb befogadói önállóságot igénylő tanulók esetében, más a szerepe az “egyszerű” szövegértést, és más a műértő befogadást középpontba helyező tanítási szakaszokban. Sőt a differenciált fejlesztésre törekvő programnak az egyéni olvasói attitűdöket is figyelembe kell vennie. 
A szövegértés-szövegalkotás tanításának meghatározó összetevője a szöveg jelentéstani-logikai struktúrájának és e struktúra visszatérő-formalizálható elemeinek felfedeztetése és tudatosítása, illetve ilyen felépítésű szövegrészek és szövegek alkottatása. 
A magyartanítás egyik korszerű változataként elképzelt szövegértési-szövegalkotási program alapelve a differenciált képességfejlesztés, amelynek során mind a szövegértési-szövegalkotási, mind a sajátosan irodalomértési feladatok rendszeresen visszatérnek. Az újonnan bevezetett képességfejlesztő tevékenységek mellett sok lehetőség nyílik a korábbiak gyakorlására, ismétlésére, elmélyítésére is.
A szövegértés-szövegalkotás program nem az irodalomtörténetet vagy a műfajelméletet “tantervesíti, illetve tankönyvesíti”, hanem abból indul ki, hogy a jó olvasóban bizonyos képességek potenciálisan működésbe lépnek, ezért elsősorban ezeket a képességeket kell tudatosan és módszeresen fejlesztenie. 
A képességfejlesztés természetesen nem azt jelenti, hogy a diákoknak bizonyos ismereteket nem kell megszerezniük. Annál is fontosabb szempont ez, mivel bizonyos ismeretbevitel híján a képességfejlesztés sem optimalizálható. Sokkal inkább arról van tehát szó, hogy a képességfejlesztés és az ismeretszerzés tanórákon megvalósuló viszonya változik radikálisan az első javára. 
A fentiek azonban a kronologikus rendszerű irodalomtanítás kizárólagosságának felszámolását feltételezik, hiszen ez az elrendezés nem számol az életkori sajátosságokkal, sem azzal, hogy az ember élete során nem a művek keletkezésének időrendjét követve olvas, sem a különböző korokban keletkezett művek egyidejűségével az olvasói tudatban stb. A képességfejlesztő és problémacentrikus irodalomtanítással megoldhatóvá válhat, hogy a tisztán irodalomtörténeti szempontot az olvasóvá nevelés szempontja váltsa fel, ezt a célt a korábbiaknál jelentősen gazdagabb nyelvi, irodalmi és szociális kontextusban helyezze el, s az így kialakuló ismereteket, készségeket a korábbiaknál jóval szélesebben alkalmazhatóvá tegye. Az irodalom, az olvasás ugyanis segít az önmegértésben, az önmeghatározásban és a világmegértésben, saját életproblémáinkról szól, hozzánk és rólunk, mai olvasókról beszél, s az önértelmezés kidolgozottabbá tétele, illetve a tapasztalati világ rétegzettebb megismerése révén konkrét élethelyzetek konkrét megoldásához is hozzá tud járulni. 
Az irodalomtörténetnek az oktatás egy későbbi szakaszban – leginkább a 11–12. évfolyamon – szerepet kell kapnia, hiszen az időben, történelemben élő ember nem nélkülözheti az önmegértés időbeli, történeti dimenzióját. Ugyanebben az időszakban válhatna szét a nyelv és irodalom oktatása, teret engedve a felfedezett grammatikai szabályok rendszerezésének. 
A magyartanítás nem zárhatja ki az elektronikus tömegkommunikáció és szórakoztatóipar által terjesztett befogadói attitűdök, műfaji konvenciók hatását sem. A vizuális tömegkultúrát nem célszerű ellenségként, legyőzhetetlen vetélytársként kezelni, sokkal inkább szemléltető példatárként és hivatkozási mezőként használni. A nyelvi képzésnek nyitnia kell a tömegkultúra és a média felé, segítenie kell a diákokat eligazodni az internet világában A reklámokon például kiválóan tanítható a metafora működése és tipológiája, de alapvető, az irodalomban is alkalmazott retorikai stratégiák is bemutathatók ezeken a tömegkommunikációs műfajokon. A krimik és szappanoperák cselekménybonyolítási és alakteremtési eljárásai is olyan néma műveltséganyagként kezelhetők, amelyeknek sztereotípiái, konvenciói megszólaltathatók, mozgósíthatók a “magas művészet” befogadásának-közvetítésének során. 

5. A stratégikus szövegfeldolgozás tanítása 
A szövegértés tanítása szempontjából döntő az olyan tanulási környezet megszervezése, ahol a diák fel meri tárni a megértési nehézségeit, elakadási pontjait, s ezekre hol kortársi, hol tanári segítséget mer igényelni. A differenciálást, a kooperatív munkát úgy kell megszerveznünk, hogy ezek az önfeltárások s az erre épülő egyéni szövegértés-fejlesztési utak lehetségesek legyenek. Félévenként legalább, de többnyire fejezetenként (de nem mechanikusan a fejezet elején, hanem pl. nagyon új téma vagy új szövegtípus belépésekor) szükséges az ilyen diagnosztikai-öndiagnosztizáló etapok beépítése, ahol egyfelől a bökkenők felfedését nem büntetjük, hanem jutalmazzuk, másrészt e felismeréshez megfelelő szöveg- és feladatanyagot biztosítunk, harmadrészt a tanárnak instrukciót adunk, hogy itt nem a sikeres szövegértést, hanem a szövegértési deficitek, problémák feltárását kell jutalmazniuk.  
A olvasásmegértéssel foglakozó korszerű szakirodalom egybehangzóan állítja, hogy nem (egyszerűen) az algoritmizált képességfejlesztés a feladat, hanem az olvasási stratégiák kialakítása, melybe beletartozik a stratégiaválasztás képessége és más efféle metakognitív és önreflexív tudások és kompetenciák is. Tehát kell ugyan az egy-egy megértési problémára, részkompetenciára (pl. ok-okozat, összehasonlítás-megkülönböztetés, általánosítás-alátámasztó részletek stb.) összpontosító megértési drill, de ez nem elég. Kell olvasási stratégiákat, sémákat, algoritmusokat is tanítani, de még ez sem elég. (Egy algoritmizált stratégia nagyjából ilyen lépésekből áll: 1. Tekintsd át előre a címeket, a szövegtagolást! 2. Tegyél fel előzetes kérdéseket. 3. Foglald össze a bekezdéseket! 4.Tegyél fel a megértést ellenőrző kérdéseke! 5. Olvasd újra a szöveget az önellenőrző kérdések megválaszolása után! 6. Foglald össze az egész szöveg lényegét! – Az Amerikai Egyesült Államokban tucat számra találtak ki ilyeneket, s a különböző mérések azt mutatják, hogy bármilyen algoritmus/stratégia alkalmazása jobb szövegértési produkciót, határozottabb fejlődést mutat, mintha a tanár semmilyen stratégiát nem alkalmaz.) Valójában azonban annak a megtanítása a feladat, hogy tudjuk, mi az, amit nem tudunk, értünk, s azt honnan érthetjük meg, hogy tudáshiányunkat honnan s hogyan pótolhatjuk. Ez az egyfelől erősen formalizált, másfelől nagyon individualizált és önkorrekcióra-önfejlesztésre építő “stratégiai vagy stratégikus folyamatokat, szövegfeldolgozási tevékenységet célzó" szövegértés-tanítás a kor uralkodó trendje, s ezért nem találunk a világban körülnézve frissen kifejlesztett és szintezett, életkorokhoz kapcsolt szövegértési (rész)kompetencialistákat. Ami felkutatható, az mind hasznosnak, de mechanikusnak minősíttetett a szakemberek által, akik azt javallják, hogy a részkompetenciák fejlesztését és vizsgálatát a folyamatelvű stratégiai tanításnak, az állandó konkrét (ön)diagnózisoknak kell alárendelni, mert “ahány szöveg, annyi séma, annyi szükséges tudásbázis". Az alábbi fordítás- és kivonattöredék ehhez a megközelítéshez igyekeznek némi segítséget nyújtani. 

5.1. A jó olvasásistratégia-alkalmazás jellemzői (Janice F. Almási nyomán)
1. Széles körű tudásbázis birtoklása
·	Deklaratív tudásé, azaz a feladat szerkezetéről, a célról való tudásé. Ez azt a tudást jelenti, hogy tudjuk, mit kell tenni, keresni, hogy mit érdemes tenni.  Például a szakértő olvasók tudják azt, hogy a történeteknek meghatározott narratív szerkezetük van, amely tartalmaz helyszínt, szereplőket, problémákat vagy célokat, problémamegoldási, célelérési kísérleteket és eszközöket és megoldást vagy kifejletet. Tehát tudják, hogy ez az, amit egy elbeszélő szövegben. megérteni igyekeznek  
·	Procedurális tudásé, azaz olyan tudásé, mely arra vonatkozik, hogy hogyan kell valamit megtenni, valamit megérteni. A folyamattudás (vagy procedurális tudás) pl. azokat a lépésről lépésre végzett cselekvéseket foglalja magában, hogy hogyan is állítsunk fel kifejleti jóslatokat (predikciókat) egy történet befejezésével kapcsolatosan - vagy tudni, hogy hogyan is kell összefoglalni egy megadott bekezdést. 
·	Feltételismeret, avagy arról való tudás, hogy mikor és miért szükséges alkalmazni egy adott megértési stratégiát. Például tudni azt, hogy mikor és miért érdemes kifejleti jóslatokat (predikciókat) tenni olvasás közben. A gyerek ugyan magától is tud tippelni, jósolni, de magától nem fogja kiterjeszteni ennek a stratégiának az alkalmazását, ha nem tudja, hogy mikor érdemes vele élni, illetve, miért fontos a használata. A feltételismeret kritikus szerepet játszik a stratégiai szövegfeldolgozásban. Valójában annak tudása nélkül, hogy mikor és miért érdemes használni egy adott stratégiát, nagyon valószínű, hogy a tanuló magától nem fogja alkalmazni a stratégiát, hanem csak akkor, ha ezt sugallják neki vagy kényszerítik rá. Ebben az esetben azonban a diák nem függetlenül és önállóan alkalmazza a stratégiát,  ami az esetek többségében azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel   magától nem fogja e stratégia alkalmazását választani.
	Motiváció

A diákoknak motiváltnak kell lenniük ahhoz, hogy stratégiákat alkalmazzanak. Ennek feladatnak az a kulcsa, hogy a diákok megbizonyosodjanak róla, hogy a stratégiai eljárások javítják a teljesítményüket, és erőfeszítéseik elnyerik  jutalmukat.
	Metakogníció

 A metakogníció a stratégikus szövegfeldolgozás kulcsa, mert ez tesz képessé bennünket arra, hogy szemmel tartsuk (“monitorozzuk”) a célunk elérése irányában való előrehaladást.   A  metakognitív pillanat egyfajta “aha”-élmény, vagy az a “bökkenő”, elakadás, útelzáródás, amely beterel minket a stratégikus szövegfeldolgozás medrébe, ahol egy probléma megoldása érdekében elkezdjük kognitív stratégiáink működtetését. A matekogníció teszi lehetővé, hogy olvasás közben a diák rájöjjön, hogy valaminek nincs számára értelme vagy a megtalálni vélt értelem zavaros. A metakognícó hiányából következik, hogy a diák folytja a szavak olvasását, a könyv lapozását – annak tudatosulása nélkül, hogy a megértés folyamata elakadt. Ezért aztán nem hozza működésbe az olyan korrekciós olvasási stratégiákat, mint amilyen az újraolvasás, az előreolvasás, vagy az olvasottak valakivel való megbeszélése.  
	A feladat elemzésének képessége 

A jó stratégiaalkalmazók tudatában vannak ama folyamtoknak, eljárásoknak, amelyeket egy adott feladat vagy stratégia sikeres végrehajtása magába foglal. Az effajta tudatosság több, mint a procedurális tudás (folyamatismeret) és bensőleg kapcsolódik a matakognícióhoz olyaténképpen, hogy lehetővé teszi az egyik feladat végrehajtása közben, hogy mi a következő teendő. A feladatelemzés végcélja a helyezet felmérése és a rugalmas alkalmazkodás, amely a feladat paramétereire alapozódik.  
	Stratégiák tárházának birtoklása

A jó stratégiaalkalmazók nagy stratégiarepertoárral rendelkeznek. Amikor a jó olvasó metakognítív úton fölismeri, hogy valami félresiklott, akkor benyúl a “kognítív szerszámosládájába” hogy kiválasszon egy megfelelő szerszámot, azaz stratégiát, ami segíteni fog neki a problémája megoldásában. 
Néhány változat (egy lehetséges “stratégiatárház”), melyet a jó stratégiafölhasználók alkalmaznak
Szófelismerés
Szavak látvány utáni fölismerése
A fonéma-graféma kapcsolatokról való tudás felhasználása (fonika)
Ismert szavakhoz kapcsolódó analogizálás, analógiás azonosítás
Helyesírási sémák alkalmazása a szavakban
Kontextuális kapaszkodók felhasználása
Szövegértés
Rápillantás a képekre, címekre, kiemelésekre
Korábbi ismeretek mozgósítása
Olvasási célok felállítása 
Kifejleti jóslatok (predikciók) készítése
Predikciók igazolása/ helyesbítése
Új ismeret viszonyító összekapcsolása régi ismerettel
Szövegstruktúra azonosítása
A szöveg összefoglalása olvasás közben
Mentális képek alkotása olvasás közben
Saját megértésünk kérdőre vonása olvasás közben
Kiemelés vagy marginális jegyzetek készítése a fontos vonatkozásokról
Következtetések levonása, ami elmélyíti a megértést
A szöveg átfutása
Korrekciós stratégiák
A szöveg újraolvasása
Előreolvasás a szövegben a tisztázás érdekében
Kérdésekkel történő önellenőrzés
Mások kérdezése, másokkal való megbeszélés
5.2. Elakadások, megértési deficitek és feltárásuk
Ahhoz, hogy egyéni fejlesztési utakat lehetővé tévő, folyamatorientált, differenciálásra  alkalmas szövegértés-fejlesztési program születhessen, diagnosztizálnunk kell a megértési deficiteket, a megértésben való elakadás típusait, helyeit. Ehhez szolgál segítségül az alábbi vázlatos deficitlista. Nem mindegy ugyanis, hogy a diák a A Pál utcai fiúk első másfél oldalát azért nem érti, mert nem ismeri a “Bunsen-lámpa”, “zongoraverkli”, “lóvasút”, “viaszkosvászon”, “zsebtintatartó”, “törökméz” szavakat, vagy a probléma inkább abban áll, hogy az olvasó a kontextusból nem tudja kikövetkeztetni a felsorolt szavak értelmét. Az egyik probléma szókészlet-deficitnek, a másik inkább következtetési képesség hiányának tekinthető. A két tudás között van kapcsolat, de a kettő mégis megkülönböztethető, s másfajta fejlesztést igényel. Megint másfajta megértési hiány, elakadási ok, ha valaki egyenként érti a “toll” és a “megtörölni” szavakat, de az értelmezési keret, az adott világdarabra vonatkozó háttérismeret hiánya miatt nem tudja értelmezni, hogy a regényben a gyerekek az óra végén miért törlik meg a tollaikat, ugyanis nem tudja, hogy itt mártogatós tollakról van szó. Megint másfajta deficit az, ha a szöveget azért nem érti a diák, mert a többszörösen összetett mondatok hossza vagy az alkalmazott kötőszavak aktív ismeretének hiánya akadályozza az említett Molnár Ferenc-regény első oldalának megértésben. 
A szövegértés fejlesztése során egy-egy szöveggel vagy szövegtípussal való találkozás során először ezeket a deficiteket, elakadási pontokat kell feltárni. Ez azonban csak egyéni vagy pármunkában végezhető el, hisz a frontális munka arra késztet, hogy a tanulók elrejtsék megértésük akadályait, s kivárják, míg mások megadják a válaszokat, vagy míg a problematikus részeken átevickél a csoport. A differenciált tanulásszervezés hiánya a gyakorlatban arra sarkallja a nehézségekkel küzdő tanulókat, hogy megússzák a problémák tudatosítását, ami pedig a fejlesztés előfeltétele lenne. Az alábbihoz hasonló listák alapján készülő differenciálást megalapozó diagnosztikus feladatok azt segítik elő, hogy  az elakadási okokat tudatosítsa a diák, az őt partnerként kezelő tanár pedig megfelelő fejlesztő feladatokat jelölhet ki a számára, hogy a diák ennek alapján tanulja meg a számára legjobban kamatoztatható olvasási stratégiákat. Az említett partnerség természetesen nemcsak a diák és a tanár között, hanem a heterogén kiscsoportoknak adott szövegértési és szövegalkotási feladatok esetén a csoportmunkában a tanulók egymás közötti interakcióiban is érvényesítendő.   A szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése során váltogatva kell alkalmazni az egyéni (ön)diagnózisra és önfejlesztésre alkalmas feladatokat és a többiektől való tanulást lehetővé tevő kooperatív tanulásszervezési formákat. 

Egy bővíthető, vázlatos megértési deficitlista 
1.	Szómegértési deficitek
·	Szóolvasási nehézségből adódó megértési elakadás. (Amikor a hosszú szó kiolvasása elvonja a jelentésteremtéstől az energiát.)
·	Szókincsismeret hiányából fakadó megértési deficit
·	Az adott világdarabra vonatkozó háttérismeret hiányából adódó deficit
·	Az ismeretlen szó megértésének elakadása a kontextusból való következtetés képességének hiánya miatt
·	Az ismeretlen szó megértésének elakadása a kontextusból való következtetés lehetetlensége miatt – ahol a kontextus annyi ismeretlen elemet tartalmaz, hogy az ismert és az ismeretlen elemek aránya gátolja a szójelentés kikövetkeztetését
·	Az ismeretlen szó megértésének elakadása a kontextusból való következtetés hiánya miatt, ami azonban nem kompetenciahiányból, hanem a motiváció hiányából fakad

2.	Szintagma- és mondatértési deficitek
·	A kellő olvasástempó hiányából adódó megértési deficit (amikor a hosszabb szerkezetek, mondatok nem állnak össze a lassú olvasás  miatt) 
·	Bonyolult birtokos szerkezetek és igeneves bővítmények meg nem értéséből fakadó deficit
·	A névszói csoport határainak fel nem ismeréséből fakadó deficit
·	A szó vagy szócsoport mondattani funkciójának, beágyazottságának fel nem ismeréséből fakadó megértési deficit
·	Kötőszó-ismereti deficitből fakadó meg nem értés 
·	Többszörösen összetett – több alárendelt mondatból álló - mondatok meg nem értése
·	Stb.

3.	Jelentéstani problémákból adódó megértési elakadások
·	A szöveg szavai közötti logikai-jelentéstani hierarchia (egy csoportba tartozás, fölé és alárendelés, nem- és fajfogalom etc.) fel nem ismeréséből fakadó megértési deficit 
·	Az általánosító állítások és az alátámasztó részletek egymáshoz kapcsolatának fel nem ismeréséből fakadó deficit
·	Jelöletlen, de kikövetkeztethető ok-okozati viszonyok azonosításának elmaradásából fakadó megértési deficit 
·	A szövegrészek közötti – másfajta – logikai viszonyok fel nem ismeréséből fakadó deficit
·	Általánosítási nehézségek

4.	A tudáskeret, világismeret hiányából fakadó megismerési deficitnek az a fajtája, mely globálisan s nem az egyes szavak meg nem értésében mutatkozik (sémahiány)
·	

5.	Szövegstruktúra, szövegműfaj megértésében mutatkozó deficitek
·	A megértési zárlat a szövegműfaj kommunikációs céljának meg nem értéséből fakad
·	A megértési zárlat a szövegműfaj kommunikációs céljának megfelelő szóhasználati és grammatikai konvenciók meg nem értéséből fakad
·	A megértési deficit a szövegműfaj kommunikációs céljából levezethető szövegstruktúra azonosításának hiányából fakad (pl. valaki érvelő vagy utasító szövegben az elbeszélés szereplőire vagy elbeszélő szövegben az szerzőnek tulajdonított érvekre figyel.)
6.	A szerzői cél meg nem értéséből fakadó szövegértési deficitek
·	

7.	A stílusregiszter azonosításának sikertelenségéből fakadó megértési deficitek
·	A szöveg ironikus voltának fel nem ismerése
·	Az alkalmazott szociolektus vagy dialektus jelentés- és hangulatteremtő voltának fel nem ismeréséből fakadó deficit


8.	A szöveg kontextusának nem ismeréséből vagy a kontextus ignorálásából fakadó megértési deficit
·	

9.	A vizuális kontextus (ábrák, illusztrációk) figyelmen kívül hagyásából, szövegre nem vonatkoztatásából vagy olvasásukra való képtelenségből fakadó deficit 
·	

10.	Olvasási stratégiákból vagy szokásokból adódó deficit
·	Az “alulról-felfelé” olvasó beleragadása a nyomtatott szavakba
·	A “felülről-lefelé” olvasó beleragadása az előzetes ismeretek adta jelentésanticipációba

11.	A szövegértés szövegalkotással való bizonyításának deficitjei
·	A szövegben explicit módon ki nem mondott általánosítások megfogalmazásában mutatkozó deficit
·	A szöveg által sugallt, de ki nem mondott következtetés megfogalmazásában mutatkozó deficit
·	A szöveg által kimondott vagy sugallt általánosítás vagy következtetés saját korábbi tapasztalatokból szerzett állásponttal való szembesítésére való képtelenség


6. Olvasás, értelmezés, kritika s a hozzájuk kapcsolódó három szövegalkotási művelet az irodalomtanításban
A megértési stratégiákat tanító irodalomtanítás az olvasás, a megértés és az értelmezés általánosabb kérdéseivel is foglalkozik. 	Az olvasás, értelmezés, kritika három fázisának elkülönítésében és  meghatározásában Robert Scholes  amerikai irodalomtudós és tanár felfogását követem (Scholes, 1985, 19-38). Az ő alapvetően szemiotikai megközelítését igyekeztük összebékíteni-kiegészíteni a hermeneutikának a hagyományt a módszer fölé emelő, a módszeres elemzések eredményeinek viszonylagosságát és történelmi előfeltételezettségét tudatosító szemléletével. Ezt annál is inkább lehetségesnek tartottuk, mivel Scholes három olvasási fázisa jelentős átfedéseket mutat a hermeneutikában gyakorta emlegetett három képességgel, három kérdésiránnyal: a megértés, az értelmezés és az alkalmazás (ill. elsajátítás) képességével. Elméletileg - mint említettem - Paul Ricoeur, francia filozófus-hermeneuta alapozta meg a strukturalizmus és a szemiotika beépítését a hermeneutikába. Ismétlem:  álláspontja szerint az értelmezés folyamatába, a hermeneutikai körbe igenis be lehet építeni a strukturális magyarázatot. Szerinte éppen ez teszi lehetővé a teljesebb megértéshez szükséges, az elsajátítást, az énhez való visszatérést megelőző eltávolítást. 
   	A három fázis, a három fogalom definíciójával és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységrendszer részletes bemutatásával most nem foglakozhatom, itt csak arra térek ki, hogy az elemzési módszereket miért és milyen értelemben nevezem “értelmezési modelleknek", illetve, hogy a kritika a tanítási programban miért kap olyan nagy hangsúlyt.
	Természetesen az elemzés, mondjuk, egy szövegben az ellentétpárok keresése, sohasem lehet öncélú, mindig az  értelmezést   szolgálja, mindig annak van alárendelve. Értelmezési modellekről azért beszélünk, mert, például, mind az elbeszélés cselekményének problémamegoldási folyamatként való felfogása, mind a novellának állapotváltozási folyamatként vagy átértékelődési folyamatként vagy ellentétpárok rendszereként való megközelítése eljuttathat a szöveg egészének értelmezéséig, s nem áll meg valamilyen elszigetelt nyelvi vagy cselekménybeli részjelenség vizsgálatánál. 	Mindegyik módszer arra szolgál, hogy az olvasó tudatosan eltávolítsa magát az események és szereplők szintjétől, az első, reflektálatlan olvasattól. Az eltávolítás révén válik lehetségessé maga az értelmezés, a reflexió. Ez segít megtenni az utat a cselekménytől a jelentésig, a szereplőktől a lélektani, erkölcsi vagy társadalmi problémákig, típusokig. Természetesen az értelmezés mindig redukció is, hisz a fogalmak a bonyolult tapasztalatot, élményösszefüggést mindig csak részlegesen ragadhatják meg. 
	Módszer helyett azért szerencsésebb modellről beszélnünk, mert nem változtatás nélkül alkalmazható technikákról, hanem a később olvasott mûvek természetéhez igazítandó, csupán mintaként követhető cselekvéssorokról van szó, amelyek egyúttal az elbeszélés világának egy-egy elvont szerkezeti képletét is felvázolják: az archetípushoz hasonlóan a konkrét mű absztrakt analógiái. Ezt fejezi ki a “fogd fel az elbeszélést mint ... [állapotváltozást/ ellentétpárok rendszerét stb.]"-utasítás is.
	Igen fontos, hogy a diákok több értelmezési modell alkalmazását is kipróbálják. A tananyag olyan differenciáló tanulásszevezéssel folytatott munkához ad feladatsorokat, amely során az egyik tanulócsoport a szöveget például   mint ellentétpárok rendszerét értelmezi, a másik csoport ugyanazt  a novellát  állapotváltozási folyamatként interpretálja, míg egy harmadik csoport mint problémamegoldási folyamatot vizsgálja a cselekményt, stb. A 15-20 perces egyéni és kiscsoportos tevékenység után pedig következhet az értelmezések összevetése, a megállapítások közös megbeszélése és összegzése. Célszerű, ha a következő mû elemzésénél-értelmezésénél ugyanaz a diák, illetve ugyanaz a munkacsoport  más modell alkalmazásával kísérli meg a mû megközelítését, mint a megelőző alkalommal.
	A kritika a mai irodalomtanítás egyik elhanyagolt területe. A diákok többnyire kész értelmezéseket és értékeléseket vesznek át, s ritkábban gyakorolhatják az önálló ítéletalkotást. Ez már csak abból is következik, hogy a tantervbe általában a közmegegyezés szerint legjobb, legvitathatatlanabb mûvek kerülnek be. S valóban kockázatos dolog a befogadás szükséges alázata helyett vagy mellett az ítélkezés elbizakodásra csábító attitûdjének teret adni a magyarórán. Mi úgy véljük, hogy e kockázat nagysága arányos a remélhető nyereséggel, a kritikus állásfoglalás gyakoroltatása nélkül a magyartanítás óhatatlanul csonka marad, egyik legfontosabb feladatát hanyagolja el. 
	Kritikán egyfelől a mûvészi megvalósulás minősítését, másfelől a műben megjelenített értékrendhez való tudatos viszonyulást értjük. Mindkét állásfoglalást gyakorlatok, kérdések sorával igyekszünk előmozdítani. A második értelemben vett kritika, a mû és a befogadó értékrendjének tudatos szembesítése, a műben feltáruló világgal kapcsolatos személyes állásfoglalás elképzelésünk szerint a hermeneutika harmadik aktusának, az applikációnak, az önmagunkra való alkalmazásnak a - legalábbis részleges - megvalósulása. 
	Természetesen az iskolai-tanórai keretek nagyban korlátozzák azt a szabadságot és személyességet, amely pedig az applikációnak, sőt magának az interpretációnak is meghatározó sajátossága, alkotóeleme. A személyes állásfoglalás előhívásakor mindig fenyegetnek a rutinszerû, illetve az őszintétlenül moralizáló, elvont-általános diákválaszok. A tankönyv kritikai feladatai a mű értékrendszerének, világlátásának provokatív problematizálásával igyekeznek e veszélyek elkerüléséhez segítséget nyújtani. Ugyanakkor persze végeredményben csak a tanár személyes hitele, saját interpretációjának kockázatvállaló személyessége adhat esélyt a diákok szabad és személyes interpretációs megnyilatkozásaira. 
	Sánta Ferenc Emberavatásának kritikájában például arra irányíthatjuk a figyelmet, hogy az én-elbeszélés, a főszereplő-elbeszélő kamasz nézőpontjához mennyiben illik a novella erősen stilizált, sok metaforával, hasonlattal élő nyelve. A kulcsot és az Emberavatást pedig abból a szempontból is összehasonlíttatjuk, hogy melyik írás mennyire értelmezi saját cselekményét, mennyire fejti meg saját jelképessé váló motívumait. A mûben megformált értékrend kritikáját a Sánta-elbeszélés esetében egyfelől a szokások, tradíciók által szabályozott életre, másfelől a feltáruló nő-képre, nőfelfogásra sarkítjuk. (Tapasztalataim szerint egyébként a diákok a novellában feltáruló előírásos viselkedésre, tradíciók szabályozta “mederben folyó" életre rokonszenvvel, nosztalgiával tekintenek, míg a novella “szexista" nőfelfogásával szemben ellenszenvet éreznek.)
	Mind az olvasás, mind az értelmezés, mind a kritika szövegalkotási-fogalmazási gyakorlatokkal jár együtt. Az olvasás fázisában  - egy a mûben  ki nem aknázott nézőpont  segítségével  - a szövegen belül maradva, a szövegből alkottatunk újabb szöveget. E belehelyezkedéses szövegalkotást a szövegről való szövegalkotás váltja fel az értelmezés során. Végül, a kritika, az alkalmazás során a szöveg ellen alkottatunk szöveget. Mind az olvasás, mind az értelmezés, mind a kritika szövegalkotási-fogalmazási gyakorlatokkal jár együtt. Az olvasás fázisában – egy a műben ki nem aknázott nézőpont segítségével – a szövegen belül maradva, a szövegből alkottatunk újabb szöveget. E belehelyezkedéses szövegalkotást a szövegről való szövegalkotás váltja fel az értelmezés során. Végül, a kritika, az alkalmazás során a szöveg ellen alkottatunk szöveget. Az anekdotamesélő verseny, az egyperces-montírozás vagy parodisztikus-szatirikus szócikk íratása ugyanolyan fontos tevékenység  egy ilyen programban, mint a különböző értelmezési modellek elsajátítása és alkalmazása. 
	Mind a szövegértésben, mind a szövegalkotásban az eddigieknél nagyobb teret kell biztosítanunk egyfelől a kreatív-produktív s nem csupán analitikus feladatoknak, másfelől pedig a kooperatív tanulásszervezési technikáknak.  A kreatív-produktív feladatok (Benkes-Petőfi) a verseket, elbeszéléseket először nem részekre tagolják és elemzik, hanem összekevert vagy hiányos részeikből megalkottatják, újraalkottatják, azaz a diákokat bevonják a poiészisz tevékenységébe.  A heterogén csoportokban végzett, gyakran szövegrészek közös órai (újra)olvasására alapuló kooperatív feladatok pedig egy-egy diák más részképességére alapozva hoznak létre közös prezentációkat, szövegproduktumokat: a címadástól, az érvelő kiselőadástól a dramatizáló bemutatásig. Az ilyen munkákban fontos a szerepek, a munkamegosztás világos kijelölése: annak meghatározása, hogy a csoportban ki végzi a gyűjtőmunkát, illetve annak mely részét; ki vezeti a jegyzőkönyvet, ki formálja az előadandó szöveget vagy, ki készíti a szemléltető eszközt, illetve ki(k) s hogyan adják közre a közös munka eredményét.
7. Az olvasmányok három köre
Külön tanulmányt igényelne annak a kibontása, hogy a szövegértést, az olvasást – illetve ehhez kapcsolódóan – a szóbeli és írásos szövegalkotást, hogyan is kellene az olvasmányok, olvasmányrészletek és az ezekről szóló szóbeli és írásbeli munkák rétegzésével, csoportra és egyénre szabásával kiszabadítani az emlegetett egyentempó uralma alól. Kulcskérdés, hogy tudatosan megtervezzük, hogy az olvasnivalók három köre, az egész osztály közös olvasmányai, olvasmányrészletei (1.), a csoportban megosztott, a csoporttal megosztott olvasmányok köre (2.) és a független-egyéni olvasmányok köre (3.) hogyan különüljön el a tanári tervező és instruáló tevékenységben, és hogyan kapcsolódjon össze,  s miképpen jelenjen meg az órai munkában. 
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