
Szövegfeldolgozás tanulás önállóan  

Bevezető 

 

 

 

Nehéz feladat elsajátítani ismereteket, megtanulni szövegek tartalmát.  

Sokféle praktikát alkalmazhatunk, hogy ezt igyekezzük könnyebbé tenni, de ezek alkalmazását 

is meg kell tanulni, be kell gyakorolni. 

Alkalmazásuk eleinte bonyolultnak tűnhet. Ám érdemes kipróbálni őket, a gyakorlatban 

alkalmazni, mert ha szokásunkká válik, akkor könnyebbé válik a tanulás és számonkéréskor 

jobb eredményeket érhetünk el.  

 

Több dokumentumban igyekszem majd gyakorlatorientáltan bemutatni különböző tanulást 

segítő módszereket, konkrét szövegen láthatják, hogy mi módon lehet feldolgozni egy új 

megtanulandó szöveget: előkészíteni, hogy aztán a memóriánk a „letömörített” szöveg tartalmát 

könnyebben megőrizhesse.  

 

Elsőként mindig a szöveg lesz olvasható az eredeti formájában. Ezt követően kerülnek 

bemutatásra a feldolgozási módok, melyek most rövid bemutatásra kerülnek: 

 

1. A tanulás fontos elemeként, feltérképezzük a megtanulandó szöveg szerkezetét: 

legfontosabb, hogy látni kell a szöveg témaköreit és azok egymáshoz való kapcsolódását. 

(strukturáljuk, rendszerezzük a tartalmát). A letömörített tartalom megtanulása már 

könnyebb, mint ha szóról szóra akarná azt valaki megtanulni. 

2. Látható lesz, hogy a kulcsszavakat megkeresve, azokat a témaköröknek megfelelően 

miként rendezhetjük táblázatba, hierarchikus ábrákba.  

3. Majd megmutatjuk, miként segíthetnek a színek. A kiemelőfilcek használata lehetővé teszi 

a szöveg struktúrájának és egyes azonos csoportba tartozó tartalmaknak a jelölését, segítve 

ezzel a tanulást, memóriába való megőrzést és később az ismétlést. 

Hogy a kiemelőfilc segítse a tanulást, érdemes néhány szabályt betartani: 

- rövid szövegrészeket húzzuk csak alá (ne hosszú sorokat), hisz ez nem színező 

- több színt használjunk, mindegyiket meghatározott jelentéssel. Egyikkel feltétlenül 

érdemes a szöveg szerkezetét jelölni, másokkal a szöveg tartalmának megfelelően 

különböző tartalmakat / kategóriákat: fogalmak, helyek, személyek, évszámok, stb. 

– bármi, ami a szöveg megtanulását segíti.  

- érdemes különböző leckéknél, szövegeknél a színeket azonos tartalmakra használni. 

Egy idő múlva könnyedén alkalmazod majd a színeket, mert rutinossá válik, melyik 

színt milyen tartalom jelölésére használsz. Érdemes ehhez ragaszkodni minden 

szövegnél. 

4. Végül a megtanultak ellenőrzését segítik a feltett ellenőrző kérdések megválaszolása. Lesz 

olyan szöveg, ahol készítettem ilyeneket a dokumentumok végére. 

 

 

Jó tanulást a hatékony tanulás elsajátításához és a későbbi eredményes tanulás 

érdekében!!! 

 


