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Állj párba!
Megbeszéléstechnika. Körbe rendezzük a termet. Szaba-
don lehet járkálni az osztályban. Amikor a tanár azt 
mondja: „Állj!”, meg kell állni. Majd a „Párba!” utasításra 
mindenki a hozzá legközelebb állóval alkot párt, és tetsző-
leges helyre leülnek. A tanár felvet egy kérdést, amit a 
párok megvitatnak. Az eljárás többször ismétlődik. 

akadémikus vita
Egy ellentmondásos témával kapcsolatban eldöntendő 
kérdést fogalmazunk (igen–nem/mellette–ellene). Négy-
fős csoportokat alakítunk. A csoportok egyik párosa a 
támogató, másik párosa az ellenző álláspontra helyezke-
dik. A párok érveket gyűjtenek, majd újabb és újabb párt 
alkotnak azonos álláspontot képviselő más párosok egy-
egy tagjával. Az újabb párosok kicserélik ötleteiket, 
tovább dolgoznak egy részletesebb, alaposabb érvrend-
szer kialakításán. Az egyeztető körök után ismét összeül-
nek az eredeti párok, hogy összevessék jegyzeteiket, és 
még részletesebb listát állítsanak össze az álláspontjukat 
erősítő érvekből! Ezt követően az eredeti négyes lefoly-
tatja a vitát. A vita lezárásaként mindkét oldal zárónyilat-
kozatot készít írásban, vagy megegyezésen alapuló állás-
pontot alakít ki.
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állókép(ek)
A drámajáték konvenciója. Nevezhetjük pillanatfelvétel-
nek, fotóalbumnak, szobornak vagy szoborcsoportnak is. 
Egy-egy mű, műrészlet, szereplő, fogalom, gondolat vagy 
érzés tényleges vagy szimbolikus egy vagy több képből 
álló megjelenítése az emberi test kifejezőeszközként való 
felhasználásával egyénileg, párban vagy csoportban, 
beszéd nélkül. 

asztalterítő
A csoportmegbeszélés előkészítéseként szervezi egy adott 
témáról vagy kérdésről való egyéni tudásmozgósítást, 
gondolkodást, véleményformálást. Egy csomagolópapír 
közepére felírjuk a témát, kérdést, hívószót. Vonallal négy 
mezőre osztjuk a papírt. Mindenki a saját mezőjébe rög-
zíti gondolatait, majd közös megbeszélés következik.

befejezetlen mondatok kártyája
Az idézetkártyához hasonló eljárás, de itt egy-egy monda-
tot a saját gondolatunk, képzettársításunk, véleményünk, 
előfeltevésünk szerint kell befejeznünk. A nyitott monda-
tok befejezése arra hívja fel a fi gyelmet, hogy egy-egy kér-
désre, problémára több jó válasz adható. Egy befejezetlen 
mondatot többen egymást követően is befejezhetünk, vagy 
egy téma kapcsán többféle mondatot fejezhetünk be. 

belső hangok
A drámajáték konvenciója. Hozzásegít, hogy az elbeszélő 
vagy a drámai művek szereplőinek indítékait feltárjuk, a 
köztük lévő viszonyokat értelmezzük, a „sorok között” 
olvassunk. Lényege, hogy miközben olvassuk a szöveget, 
az előre (például csillaggal) megjelölt helyeken megál-
lunk, és első személyben megfogalmazzuk a szereplőnek 
az adott pillanatban ki nem mondott gondolatait, illetve 
érzéseit. Egy-egy megálláskor több változatot is meghall-
gathatunk és megbeszélhetünk. Lehet úgy is alkalmazni, 
hogy mikor megállítjuk a szöveg olvasását, bárki felállhat, 
és a szereplő (olvasó) mögé állva első személyben megfo-
galmazhatja annak gondolatait, érzéseit.

blogregény
A weben kialakuló irodalmi próza, láncvilág. Legfonto-
sabb eleme a szöveg/történet kialakulása, a frissítések 
sorozata. A hagyományos művek esetében az olvasók 
többsége csak a kész művet ismerheti meg, nem kísérheti 
nyomon születését, alakulását, változatait. A blog- vagy 
e-regény lényegi jellemzője a folyamatos interakció. Az 
olvasó maga is aktív részese lehet az alkotás folyamatának. 
Például hozzászólhat, ötletet adhat, kitalálhat új szerep-
lőt, kritikával illetheti a szöveget, a történetet stb. A blog-
regény tehát a hagyományos regényírás-regényolvasás 
interaktív alternatíváját kínálja.

disputa
Kötött szabályok szerint működő, előzetes felkészülést 
igénylő csoportos vitatechnika. Kell egy tételmondat, 
vagyis egy megvitatandó kérdés, illetve állítás (például: 
„Jogos-e Kreón Antigonét sújtó ítélete?”; „Antigoné bünte-
tése igazságtalan.”). Fontos, hogy a vitára mindenki alapo-
san készüljön fel. Egy vitatkozó csoportot például 12 fő 
alkothat: két háromfős csapat (állító Á/1, Á/2, Á/3 és 
tagadó T/1, T/2, T/3), csapatonként egy-egy jegyző (ÁJ, 
TJ), egy közös időmérő (I), három bíró (B). A szerepeket 
a vita előtt a csapatok sorsolják, és az osztály létszámától 
függően másképp is feloszthatjuk! Padsorok kialakításá-
val egyszerre, egy időben akár három disputacsoport is 
vitatkozhat (szimultán vita). 
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Disputacsoporton belül az egyik háromfős csapatnak egy 
kérdésre adandó tagadó válasz (T), a másiknak igenlő 
válasz (Á) bizonyítása a feladata az alábbiak szerint. 
A csapatok 10 percet kapnak az előzetes felkészülésre és 
egyeztetésre.
Á/1: értelmezi a tételmondatot, és megkezdi az érvelést, 
erre 3 perce van.
T/3: kérdéseket intézhet Á/1-hez, amelyekkel megkísérli 
érveit támadni, megzavarni. Á/1 röviden válaszolhat a 
kérdésekre. Erre 2 percük van.
T/1: saját csapata szemszögéből értelmezi a tételmonda-
tot, és megkezdi érvelését, erre 3 perce van.
Á/3: kérdéseket intézhet T/2-höz, amelyekkel megkísérli 
érveit támadni, megzavarni. T/2 röviden válaszolhat a 
kérdésekre. Erre 2 percük van.
A csapatok 5 perc időt kapnak, hogy kupaktanácsot tart-
sanak, egyeztessenek, újabb érveket, válaszokat gyűjtse-
nek. Munkájukat segítheti a jegyző, hiszen ő rögzítette az 
eddig elhangzottakat.
Á/2: folytatja a válaszadást, újabb érveket sorjáz és össze-
gez. Erre 3 perce van.
T/2: folytatja a válaszadást, újabb érveket sorjáz és össze-
gez. Erre 3 perce van.

A csapatok jegyzője feljegyzéseket készít, dokumentálja 
az érveket, válaszokat, kérdéseket, a csoportban zajló tör-
ténéseket, megbeszéléseket, együttműködést. Jegyzeteivel 
segíti csapatát az áttekintésben, a másik csapat érveinek 
nyomon követésében, az újabb érvek gyűjtésében és az 
összegzésben. Az időmérő végig nyomon követi az időke-
reteket, és jelzi, ha azok leteltek. A három bíró közösen 
kialakított szempontok mentén jegyzeteket készít, majd 
dönt. Mindenkinek egy szavazata van. A bírók arról dön-
tenek, hogy melyik csapat vitatkozott jobban, ügyeseb-
ben. (I = igen, R = részben, N = nem)
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egy témáról különböző szerepekben 
Támogatja a változatos kommunikációs helyzeteknek 
megfelelő, különféle feladói szerepekben és címzettekhez, 
különféle témákban és műfajokban készítendő írás- és/
vagy beszédművek létrehozását. A téma kijelölése után 
egyénileg, párban, csoportban vagy frontálisan ötletbör-
zét rendezünk a lehetséges kommunikációs helyzetekről 
(meghívás bálba, tanácsadás a barátnőnek, létesítmény 
felavatása stb.), feladói szerepekről (házigazda, barát, pol-
gármester), címzettekről (barátok, hivatalos személy, 
szülő), műfajokról (levél, meghívó, vádbeszéd, tudósítás). 
Ezt követően minden tanuló (vagy csoport) választ magá-
nak egy ötletet, amit majd kidolgoz. Az elképzelések vagy 
a vázlatok megbeszélhetők tanulópárban is. A szöveg-
alkotást páros vagy csoporton belüli közzététel zárja.

érvek kártyán
Ellentmondásos kérdés vagy álláspont megvitatására 
alkalmas vitatechnika. Tegyünk fel egy eldöntendő kér-
dést a témával kapcsolatban. Az érveket és ellenérveket 

Értékelési szempontok
Állító Tagadó

I R N I R N

A vitát megnyitó tanuló (Á/1, 
T/1) értelmezte a tételmondatot. 

      

A vitát megnyitó tanuló logiku-
san felépített, egymáshoz kap-
csolódó vagy egymásból követ-
kező érvekkel támasztotta alá 
a csoport (igen/nem) állítását. 

      

A vitaindítókhoz kapcsolódóan 
a kérdező tanuló (Á/3, T/3) 
valóban az elhangzott érvekre 
kérdezett rá. 

      

A kérdezőnek sikerült zavarba 
ejtenie a válaszadót. 

      

A kérdező megingatta a vita-
partnercsoport érveit. 

      

A vitát záró tanuló (Á/2, T/2) 
válaszolt a fennmaradó 
 kérdésekre. 

      

A vitát záró képes volt arra, 
hogy újabb érvekkel támassza alá 
csoportja állítását. 

      

A vitazáró összegezte csoportja 
álláspontjának lényegét 
( zárónyilatkozat), és kiemelte 
a  csoport legfontosabb érveit. 

      

Az összesítés alapján az Állító / Tagadó csoport bizonyult 
hatékonyabb vitatkozónak. 
(Az eredményt aláhúzással jelöljétek!)
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egy (vagy több) szöveg(rész) tartalmazza. Ebből (ezekből) 
kell felismerni és kiemelni, rangsorolni és vitában felhasz-
nálni az álláspontokat alátámasztó érveket. Alakítson két 
csoportot az osztály a két lehetséges álláspontnak megfe-
lelően. Ezután a kérdésben különböző álláspontot képvi-
selő szövege(ke)t, vagy mindkét álláspontot bemutató 
szöveget olvasunk. Olvasás közben cédulákra mindenki 
egyénileg lejegyzi azokat az érveket a szöveg(ek)ből, ame-
lyek csoportja álláspontját támogatják. Egy érvet egy 
cédulára kell írni. Majd az ugyanazon álláspontot képvi-
selő tanulók csoportgyűlést tartanak. Ezen a csoport 
egyezteti, értelmezi, megbeszéli és rangsorolja a gyűjtött 
érveket. Mindkét oldal megegyezik egy saját vitaindító 
nyilatkozatban, majd kijelöl egy személyt, aki közzéteszi 
azt. Ezt követően a csoportok felváltva sorakoztatják fel 
az érveket saját álláspontjuk mellett, és cáfolják meg a 
másik fél érveit. Végül rövid tanácskozást követően a cso-
portok zárónyilatkozatot tesznek.

eszmecsere
Diákpárok, együttműködő csoport tagjai, esetleg tanár és 
diák közt zajló rövid párbeszéd, több mondatból álló, szö-
veges kifejtés az olvasott műről, műrészletről vagy bármely 
megvitatandó kérdésről, illetve megoldandó problémáról. 
Az eszmecsere lehetőséget ad megegyezés keresésére, egy-
más gondolatainak megerősítésére vagy az álláspontok 
ütköztetésére.

fagocitátum
(fagocita ’falósejt’ + citátum ’egy szövegben előforduló, más 
szövegből vett idézet’)
Az idézés és bekebelezés folytonos ismétlődése révén 
kialakuló szövegképződmény. Úgy jön létre, hogy az újon-
nan keletkező nagyobb egységek magukban változatlanul 
megőrzik a korábban létrejött kisebbeket. A folyamat elv-
ben végtelen, a gyakorlatban a befejezettség egy viszony-
lagos fokán véget ér. 
� Az első csoporttag az alapidézetet (szövegkezdeményt) 

alkotótársaként körbeírja, vagyis néhány mondatot 
eléje és utána is ír. 
� A második csoporttag az így kialakult szöveget tekinti 

idézetnek, és folytatja a körbeírását, vagyis néhány mon-
datot eléje, és utána is ír. És így tovább.
� Az utolsó csoporttag úgy írja körbe a kialakult szöveg-

képződményt, hogy a szövegnek (esszé, történet, érvelés 
stb.) legyen viszonylagos eleje és vége! (Balla D. Károly 
költő nyomán)

fogalomkártya
Egy-egy fogalom megtanulására, értelmezésére, új szöveg-
környezetben való alkalmazására vagy a megtanultak érté-
kelésére, vagy a fogalmakból rendszer építésére használ-
ható technika. Fogalomkártya-csomagot készíthetnek  
tanulócsoportok is egy másik csoport számára.

folyamatábra
Időbeli folyamat, például cselekvéssor egymás utáni moz-
zanatainak, tevékenységelemeinek grafi kus ábrázolása. 
Lényege, hogy az adott műveletsor egyes lépéseit önálló 
egységeknek tekinti. Ezeket a lépéseket egy-egy zárt geo-
metriai alakzatban és az alakzatokat összekötő vonalakkal 
vagy a képregényhez hasonló rajzokban ábrázolja. Így a 
célhoz vezető lépések egymásutánja láthatóvá, érthetővé 
válik. Segítségével egyszerűen és szemléletesen leírhatunk 
folyamatokat, programokat, tevékenységeket, összeállít-
hatunk útmutatókat.

fürtábra
Sokoldalú grafi kai szervező. Gondolatok, információk, 
fogalmak, valamint a közöttük teremthető kapcsolatok 
feltárulását mutatja meg egy adott téma (szó, kifejezés) 
vonatkozásában. Lehet:
1. asszociatív (nyílt, szabad gondolkodásra, merész kép-

zettársításra ösztönző);
2. rendszerező (a tudáselemeket, információkat logikus 

rendbe foglaló).

Írjunk egy központi szót vagy kifejezést egy írófelület 
közepére, majd egyénileg vagy csoportban kezdjük el 
leírni válogatás nélkül azokat a szavakat, kifejezéseket, 
amelyek az adott témáról eszünkbe jutnak. Ahogy a gon-
dolatok sorban előjönnek, kezdjünk el kapcsolatokat 
teremteni a megfelelőnek látszó elemek között. Ha isme-
reteink, tudásunk összefoglalására használjuk a fürtábrát, 
próbáljunk rendszert építeni a fogalmakból és összefüggé-
sekből. A tudás rendszerbe építése elmélyíti a megértést, 
segíti a tanulást. Ha egy tanulási folyamat előtt használ-
juk, a folyamat végén újra elővehetjük, és más színnel 
kibővíthetjük. Láthatóvá válik az új tudás.
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gondolkodástérkép
A grafi kai szervezők „nagy testvére”, hatékonyan segíti az 
átgondolt, szerkezetében és tartalmában igényesen felépí-
tett szövegalkotást vagy szövegfeldolgozást. Alkalmas 
szóbeli és írásbeli szövegeink megtervezésére. Központi 
fogalma lesz a szövegmű címe, a hozzá kapcsolódó kulcs-
fogalmakból, szempontokból lesznek a bekezdések témái. 
E szempontokból a szövegalkotás során tételmondatokat 
fogalmazhatunk, a hozzájuk rendelt információk, meg-
jegyzések, észrevételek pedig a tételmondatot kifejtő, 
bizonyító szövegrészek vázlatául szolgálhatnak. Tisztáz-
zuk az egyes szempontok egymáshoz való logikai viszo-
nyát (például, ha az utazásról kell gondolkodni, előbb azt 
tekintem át, hova utazom, mert attól függ, mit viszek 
magammal)! Döntsük el, milyen sorrendet követünk a 
szövegalkotáskor (Hogyan kezdem? Milyen résztémát 
érintek először? Hogyan kapcsolom össze a részeket? 
Mivel zárom a szöveget?)!

három megy, egy marad
Az együttműködésen alapuló tanulás egyik közzétételi, 
megosztási eljárása. Használatával a csoportok megoszt-
hatják egymással a feladat során birtokba vett tudást, 
összegyűjtött tapasztalatot, véleményt vagy elért ered-
ményt, elkészült produktumot. A csoporton belül a tagok 
a feladat elvégzése után megszámozzák magukat. A cso-
port három tagja (a kettes, hármas és négyes számú diák) 
átül a szomszéd csoportok asztalához, hogy megismerked-
jen az ő munkájukkal. Az egyik csoporttag (az egyes 
számú diák) azonban marad, hogy fogadja a más csopor-
tokból érkezőket, bemutassa és magyarázza saját csoportja 
munkáját. Megadott idő után a társak visszatérnek, és 
beszámolnak egymásnak a hallottakról, tapasztaltakról.

halmazábra (Venn-diagram)
Grafi kai szervező, amely két vagy több egymást átfedő 
nagyméretű síkidomból áll, és gondolatok szembeállítá-
sára (különbség), illetve a közöttük fellelhető átfedés 
(hasonlóság) illusztrálására használható. Összehasonlítás-
hoz, összehasonlítást kérő szövegek megírásához a gyűjtő-
munka grafi kai szervezőjeként vagy vázlatként használ-
hatjuk.

 

háromlépéses interjú
Olyan páros megbeszéléstechnika, amelyben a partnerek 
egy adott témáról egymással készítenek interjút kijelölt 
szerepek és feladat szerint. A páros tagjai egy időben, de 
külön-külön kérdéseket fogalmazzanak a témával kapcso-
latban, kérdéseiket rögzítsék a füzetbe. Majd kérdéseikből 
a legérdekesebbeket, legfontosabbakat kiválasztva interjút 
készítsenek egymással! Először „A” teszi fel kérdéseit 
„B”-nek, majd szerepcsere következik. Jegyzeteket készí-
tenek, végül megbeszélik az interjú eredményét és tapasz-
talatait. 

☻☻
☻☻

☻☻
☻ ☺

☻☻
☻☻

☻☻
☻ ☺

☻☻
☻☻

☻☻
☻ ☺

☺ ☺
☺ ☺

☻☻
☻ ☺

híradó
Kreatív írás és beszédfejlesztő helyzetgyakorlat, amelyben 
4-6 fős csoportok egy adott témáról interjút készítenek és 
híradást közölnek. A csoporttagok kijelölt szerepekkel 
dolgoznak (riporter: aki kérdéseket ír, és kérdezi az 
interjú- vagy riportalany(okat)t; interjúalany vagy 
riportiportalany(ok), aki(k) adott szerepbe helyezkedve 
válaszolnak a kérdésekre; szerkesztő, aki a felkonferálást 
megírja a műsorba; bemondó, aki a felkonferálja a hír-
adást, interjút, riportot. Lehetséges a feladatban további 
megkötés, feltétel, például tévécsatorna, műsor, média-
típus megnevezése.

idézetkártya
Irodalmi vagy ismeretközlő szövegekből a megközelítés 
különböző szempontjai mentén kiemelt rövid részleteket 
tartalmazó kártyák. Ráirányíthatják a fi gyelmet a szöveg 
fontos helyeire. Segíthetik a szövegekről, gondolatokról, 
kérdésekről, motívumokról való nyílt, azonnali gondolat-
közlést, gondolatcserét. Lehetőséget adnak arra, hogy 
előfeltevéseket fogalmazzunk meg a szöveg egészével kap-
csolatban. Kiindulópontot jelenthetnek a személyes viszo-
nyulások, vélemények, értékelések megfogalmazásához. A 
feldolgozás szempontjainak megfelelően írjunk ki az adott 
szövegből idézeteket, mindegyiket külön kártyára. Olvas-
suk fel hangosan, és fűzzünk hozzá értelmező megjegyzé-
seket. A kártya gazdáinak megnyilatkozása után más hoz-
zászólókat is hallgassunk meg!
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idődiagram
Epikus vagy drámai alkotások időszerkezetének grafi kus 
szervezője. Szemléletessé teszi a cselekmény időbeli előre-
haladását, a több szálon futó cselekmény egyidejű vonat-
kozásait, az időbeli történések és az elbeszélt/megjelení-
tett idő különbségeit. Készíthetjük párhuzamosan az 
(otthoni vagy iskolai) olvasással, vagy az elsődleges olva-
sást követően áttekintő újraolvasással. Egyszerűbb, illetve 
rövidebb szövegek esetében pedig emlékezetből. Az idő-
váltásokat különböző színekkel jelölhetjük. 

irányított képalkotás
Személyes élmények, tapasztalatok előhívására, a képzelő-
erő működtetésére használható, a tanár vagy egy tanuló 
által kérdésekkel vagy kérésekkel irányított eljárás. Részle-
tekben gazdag, árnyalt, érzékletes belső képek alkotására 
ösztönöz az adott témával kapcsolatban. Lehetőséget ad a 
belső képek, benyomások szóbeli vagy írásbeli rögzítésére, 
segíti azok megtartását az emlékezetben. Képzeletünket 
az érzékelés széles skálájára irányíthatjuk (például: forma, 
méret, tér, anyag, szín, tapintás, illat, kor, előtörténet).

írás saját magunk számára
Gondolatok szabad áramlására összpontosító eljárás, 
alkalmazásakor az írást a tanulás, a megértés, az őszinte 
véleményalkotás, kérdésfelvetés eszközeként használjuk. 
Azért írunk, hogy emlékezzünk, megértsük, tisztázzuk, 
rendezzük gondolatainkat. Az ilyen írást a tanár nem 
javítja, nem olvassa el. Megosztható tanulótárssal, de 
titokban is tartható. 

irodalmi körök
Szövegértéshez, értelmezéshez kialakított vitacsoportok. 
Szerkezetét előre meghatározott szerepek teremtik meg, 
amelyeket a csoport tagjai a vita, megbeszélés során vesz-
nek fel. Néhány lehetőség a megbeszélésben, vitában fel-
vehető-kiosztható szerepekre:

Szerepkör Feladata

Idézetkereső Megtalálni a szövegben azokat a részle-
teket, amelyeket a csoport hangosan 
szeretne hallani, vagy amelyek érvként 
szolgálhatnak a vitában.

Nyomozó Háttér-információkat keres és nyújt 
minden, a szöveghez kapcsolódó 
 témában.

Nyomkereső Követi a szövegben egy-egy szereplő 
helyváltoztatását, utazásait.

Összekötő Kapcsolatot teremt a szöveg (fi kció) 
és a külvilág (valóság) között.

Szerepkör Feladata

Kérdésfeltevő Olyan kérdéseket állít össze, amelyeket 
a csoport megtárgyalhat, vagy amelyeket 
ő maga szeretne másokkal megbeszélni.

Szókereső Érdekes, ismeretlen, rejtélyes, fontos vagy 
új szavakra hívja fel a csoport fi gyelmét.

Ellenőrző Segíti a csoportot abban, hogy témánál 
maradjanak, mindenki sorra kerüljön, 
ne lépjék túl az időkereteket.

Karakter- 
értelmező

A szöveg szereplőinek tulajdonságait 
gondolja végig, és megbeszéli tapasztala-
tait a csoportjával (használhatja például 
a jellemtérképet).

Illusztrátor Képeket rajzol a legfontosabb szerep-
lőkről, helyszínekről, eseményekről, 
és a rajzokat megvitatja a többiekkel.

Jegyző Rövid feljegyzéseket készít a csoport 
munkájáról, a megbeszélés fontosabb 
gondolatairól vagy a vitában elhangzó 
érvekről.

Hírnök Beszámol az egész osztálynak (esetleg 
a tanárnak) arról, hogy mi minden 
 történt a csoportban.

Küldönc Elmehet más csoportokhoz vagy 
a  tanárhoz, hogy a felmerülő kérdéseket 
tisztázza, véleményt cseréljen.

írószeminárium
Írópárokban végzett, az írásbeli szövegalkotó képességet 
fejlesztő, az írást folyamatnak tekintő módszer. Segítségé-
vel megtanulható, hogyan hozzunk létre igényes írásokat, 
melyek az írásműhöz vezető út lépései, mit jelent közön-
ség számára írni. 
 A folyamat lépései: ötletbörze (Miről írjak? Milyen az 
írás kommunikációs helyzete?) → anyaggyűjtés, anyagel-
rendezés → vázlat → piszkozat, szövegkritika → tisztázat → 
korrekció: helyesírás, stílus javítása → (ön)értékelés → köz-
zététel. Az egyes lépések közt az írópárok megbeszélést 
tartanak, kérdésekkel, megjegyzésekkel, támogató kritiká-
val segítik egymást, hogy mindenki a legjobbat hozza ki 
magából.

jegyzőkönyv
Az együttműködésen alapuló tanulás technikája. A jegy-
zőkönyvkészítő szerepében lévő tanuló feladata, hogy 
nyomon kövesse és írásban rögzítse saját csoportja tanu-
lási folyamatát. Feljegyzései alapját képezhetik a tanulási 
folyamat értékelésének, a csoport működésével kapcsola-
tos problémák feltárásának és megoldásának, a szükséges 
tanári segítségnek. 

16120m-5.indd   616120m-5.indd   6 2010.05.27.   13:36:362010.05.27.   13:36:36



7

jelentés írása különféle források
alapján
Fejleszti a kutató szemléletet, az önálló ismeretszerzésre 
való képességet. Mindenki választ egy kutatási témát, és 
azzal kapcsolatosan kérdéseket fogalmaz meg önmagának. 
Ezt követően különböző információforrásokat (könyv, 
internet) felhasználva igyekszik megválaszolni saját kér-
déseit.

A kutatás során különböző források használatakor 
ellentmondásokkal szembesülhetünk, ezeket fel kell 
oldani (Melyik forrásnak van igaza? Melyik alakít át infor-
mációt? Miért?). Vagy úgy, hogy az eltérő információk 
közt állást foglalunk, vagy pedig úgy, hogy a közönség szá-
mára szóban/írásban világossá tesszük az ellentmondás 
lényegét.

A kutatási eredményeket szemponttáblázatban rög-
zíthetjük. A vízszintes szempontsorba az információfor-
rások, a függőlegesbe a megválaszolandó kérdések kerül-
jenek.

A kitöltött táblázatunkat felhasználva megírjuk a jelen-
tést az következő lépésekben: tervezés: a gyűjtött infor-
mációk áttekintése, kiemelések, súlyozás → vázlatírás: az 
ismeretek és a mondandó elrendezése grafi kai szervezők-
kel → átdolgozás, kiegészítés → szerkesztés, korrekció → 
közreadás.

jellemtérkép vagy karaktertérkép
Grafi kai szervező. Fiktív (irodalmi) vagy valós (történelmi 
személyiségek, hétköznapi emberek) alakok, karakterek 
árnyalt, több szempontú, érvekkel alátámasztott jellemzését, 
illetve több karakter összehasonlítását segíti. Egy-egy sze-
replő szöveges (szóbeli vagy írásbeli) jellemzésének vázlatául 
is szolgálhat.

jelölés 
A hatékony olvasást és gondolkodást szolgáló interaktív 
jegyzetelési eljárás. Alkalmazásakor a szöveget olvasás 
közben a saját megértésünknek és tudásunknak megfele-
lően oldalszéli szimbolikus jelekkel látjuk el a margón az 
alábbiak szerint:

√ Tudom, ismerem, az olvasottak megegyeznek előzetes 
ismereteimmel vagy feltételezéseimmel.

– Az olvasottak ellentmondanak előzetes ismereteim-
nek vagy feltételezéseimnek, illetve eltérnek azoktól. 
Ezért a megértés érdekében tisztáznom kell az ellent-
mondást, utána kell járnom a dolognak.

+ Az olvasottak új információt tartalmaznak számomra, 
el kell döntenem, fontos-e tudni, megtanulni.

? Az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre 
ösztönöznek, esetleg nem értem a szövegrészt, tehát 
segítséget kell kérnem.

* Az olvasottakról kiegészítő információ jutott 
eszembe.

Nem szükséges minden sorhoz vagy mondathoz jelet 
tenni, ugyanakkor egy sorhoz akár több jel is kerülhet, 
aszerint, ahogyan azt az olvasó szükségesnek véli. A szöveg 
feldolgozása után a saját jelölések alapján egyénileg jelö-
lés táblázat készül, amit páros vagy csoportos megbeszélés 
követ. 

Jelöléstáblázat:

√ + – ? *

A jelölést alkalmazhatjuk egy-egy tanórai értelmezését 
követően a tankönyvi szöveg olvasására is. Ilyenkor olvasás 
közben arra fi gyelünk, hogy az értelmezés mely vonatko-
zásai hangzottak el az órai megbeszélésben is, milyen új 
felvetéseket tartalmaz a tankönyvi olvasat, esetleg miben 
mond ellent az órán megbeszélteknek.

jóslás, jóslástáblázat
Olyan eljárás, amely arra ösztönöz bennünket, hogy kor-
látozott számú információ birtokában előfeltevéseket, 
elvárásokat fogalmazzunk meg az olvasandó szöveggel 
kapcsolatban. A megfogalmazott feltevéseket, hipotézi-
seket aztán a szöveg (fi lm, kép, zene) elolvasása (megte-
kintése, meghallgatása) után összevethetjük a ténylegesen 
tapasztaltakkal. Magyarázatot kereshetünk az eltérésekre, 
végiggondolhatjuk, mely előfeltevéseink nyertek igazo-
lást és miért. A jóslás technikája összekapcsolható a cím-
meditációhoz használt fürt- vagy pókhálóábrával. A sza-
kaszos olvasás módszerével kombinálva jóslástáblázattal 
dolgozunk.

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. érv, mert

1. érv, mert

2. érv, mert

3. érv, mert

3. érv, mert

3. érv, mert

3. érv, mert

2. érv, mert

2. érv, mert

2. érv, mert
1. érv, mert

1. tulajdonság

2. tulajdonság

3. tulajdonság

4. tulajdonság

1. érv, mert

név

jelmezterv, színpadterv, illusztráció
Drámapedagógiai eljárás. Fejleszti a képi gondolkodást, a 
fantázia működését, a kreativitást, a lényegkiemelést. 
Alkalmazásakor a rajzolást, a festést és más vizuális tech-
nikákat az elmélyült gondolkodás, a jobb megértés érde-
kében használjuk.

16120m-5.indd   716120m-5.indd   7 2010.05.27.   13:36:362010.05.27.   13:36:36



8

Mit gondolsz, 
mi fog történni?

I. rész
Mi erre a bizonyíték? 
Miből gondolod?

Mi történt 
valójában?

Mit gondolsz, 
mi fog történni?

II. rész
Mi erre a bizonyíték? 
Miből gondolod?

Mi történt 
valójában?

Mit gondolsz, 
mi fog történni?

III. rész
Mi erre a bizonyíték? 
Miből gondolod?

Mi történt 
valójában?

kerekasztal-körforgó
Az együttműködésen alapuló tanulás eljárása. Arra kész-
teti a csoport tagjait, hogy mindenki egyenlő mértékben 
járuljon hozzá a gondolatok kifejtéséhez. Egy kérdés, 
probléma körüljárásához a csoport egy papírlapot és tollat 
ad körbe meghatározott rendben, például jobbról balra 
haladva. Az első diák leír egy gondolatot, behajtja a lapot, 
majd továbbadja a tőle balra ülőnek. A papírlap körbe jár, 
amíg a csoport minden tagja hozzá nem tesz valamit a leírt 
gondolathoz. A folyamat ismételhető. Amikor az idő 
lejárt, a csoport közösen megbeszéli a leírtakat.

kérdezzük a szerzőt
Szövegfeldolgozási, szövegértelmezési eljárás, az olvasást 
társas tevékenységnek, a szöveggel folytatott párbeszéd-
nek fogja fel. A szöveget több szakaszban olvassuk el. Az 
olvasott szövegrésszel kapcsolatban minden szakasz végén 
problémákat, kérdéseket fogalmazunk meg, amit felten-
nénk a szerzőnek. Mivel a szerző nincs jelen, az ő szerepét 
(válaszadás) is az olvasók töltik be, tehát megpróbáljuk a 
felvetett kérdéseket megválaszolni. A kérdések nem lehet-
nek ténykérdések, a szövegértésre, a szöveg elmélyültebb 
vizsgálatára kell hogy vonatkozzanak. 

kettéosztott napló
A személyes olvasói reagálásra építő eljárás. Elősegíti az 
elidőző, meg-megálló, értelmező olvasás szokásának kiala-
kulását és az olvasmánnyal való személyes kapcsolat létre-
jöttét. Az olvasás megkezdése előtt a jegyzetelésre használt 
írófelületet (lap, füzet) függőleges vonallal kettéosztjuk. 
A bal oldali oszlopba a mű olyan részleteit jegyezzük le 
(egy-egy kulcsszó, gondolat, nyelvi forma, kép stb.), ame-
lyek megragadták fi gyelmünket, élményt jelentettek szá-
munkra, érzelmeket, gondolatokat idéztek fel bennünk, 
meghökkentők vagy éppen érthetetlenek voltak, véle-
ményformálásra ösztönöztek! A jobb oldali oszlopba a 
kiválasztott rész letekhez megjegyzéseket, benyomásokat, 
kérdéseket fűzünk. 

kettős kör 
Azonos számú diák külső és belső kört alkot. A körök 
ellentétes irányban kezdenek forogni. Mikor a játékvezető 
azt mondja, „Állj!”, az egymással szembe kerülők párt 
alkotnak a megbeszéléshez.

kibővített előadás
Olyan eljárás, amelyben a tanulói (kis)előadást az aktí-
vabb tanulás irányába mozdíthatjuk el. Az előadó közli az 
előadás témáját, majd megkéri a hallgatóságot, hogy alkos-
sanak párokat, és készítsenek listát, melyben vagy az elő-
zetes tudásukat veszik számba az adott témáról, vagy kér-
déseket tesznek fel a témára vonatkozóan. Néhány percet 
szán a gondolkodásra, majd meghallgat néhány listát, és 
közösen elkezdik az ismeretek, kérdések csoportosítását, 
rendszerezését. Az előadás megkezdésekor megkéri a hall-
gatóságot, tartsa kéznél a listát. Az előadó mondandóját 
részekre bontja. Amikor előadás közben megáll, megkéri a 
hallgatóságot, hogy egyénileg vagy párban fussák át a listái-
kat. Megkérdezi, mi került említésre a felírtakból, mi újat 
tanultak, milyen kérdések merültek fel bennük az előadás 
közben. Az előadás végén időt hagy a közönség saját gon-
dolatainak, esetleges nézetkülönbségeinek közzétételére.  

kilépőkártya
Egy-egy tanulási egység végén használatos eljárás. Arra 
kér, hogy név nélkül írjunk le néhány, az adott órán 
(napon, témában) megismert, megtárgyalt, számunkra 
fontos gondolatot, kérdést és/vagy észrevételt! Módot ad 
arra, hogy egyénileg refl ektálhassunk az olvasottakra, a 
megbeszéltekre, a tanulás folyamatára. Vagyis kiemeljük a 
szerintünk legfontosabb gondolatokat, kérdéseket fogal-
mazunk a megbeszéltekkel kapcsolatban, vagy megjegy-
zést, észrevételt teszünk. Visszacsatolást nyújt a tanárnak 
is, aki felhasználhatja a tanulás további megtervezésében.  

kockázás
A gondolkodást, a beszédet és az írást fejlesztő eljárás, 
amely egy adott téma más és más szemszögből való vizsgá-
latát segíti. A kocka oldalain lévő rövid utasítások olyan 
hívószavak, melyek egy-egy gondolkodási műveletre kész-
tetnek a megadott témáról. A kockázás anyaggyűjtés, 
melyet a tudáselemek elrendezése, a szöveg (szóbeli/írás-
beli) megtervezése követ.
1. Írd le! (Hogy néz ki? Milyen a formája, alakja, mérete, 

elrendezése?)
2. Hasonlítsd össze! (Mihez hasonlít? Mitől különbözik?)
3. Társítsd valamihez (asszociálj)! (Mire emlékeztet? Mi 

jut róla eszedbe?)
4. Elemezd! (Mik a részei? Hogyan viszonyulnak a részek 

egymáshoz? Miben rejlik a hatása?)
5. Alkalmazd! (Hogyan és mire lehet használni? Mire jó?)
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6. Értékeld! ( Jól vagy rosszul megalkotott? Érdekes vagy 
unalmas? Hatásos vagy hatástalan? Értékes vagy érték-
telen?)

konstruktív vita
Egy témával kapcsolatban eldöntendő kérdést fogalma-
zunk meg. Az osztály két részre oszlik a két lehetséges 
álláspont képviseletére. A két táboron belül párok alakul-
nak. A párok együtt elolvasnak egy, a témával kapcsolatos 
szöveget, és listát készítenek az álláspontjukat támogató, 
általuk legerősebbnek ítélt érvekről, majd megosztják lis-
tájukat a táborukon belüli más párokkal. Ezután az állító 
tábor egyik párosa előadja érveit a tagadó tábor egyik 
párosának, akik tisztázó kérdéseket tehetnek fel, de még 
nem vitatkozhatnak az érvekkel. A tagadó tábor egyik 
párosa is ismerteti álláspontját, és tisztázó kérdéseket kap 
az állító tábor egyik párosától. A párosok saját csoportjaik-
ban megvitatják a másik fél által előadott érveket, majd 
eldöntik, hogy melyik volt a másik fél által felhozott öt 
legfontosabb érv. A két csoport egy-egy szóvivője egymás 
után előadja a másik fél leghatásosabbnak gondolt érveit. 
A vitapartnercsoportok csupán tisztázó jellegű kérdéseket 
tehetnek fel egymásnak. Ezt követően az egész osztály szá-
mára megnyílik a vita. A táborok felsorolják a két fél által 
ismertetett legmeggyőzőbb érveket, megvitatják minden 
érv erős és gyenge pontjait. Végül minden egyes tanuló 
megfogalmazza és írásban rögzíti saját véleményét a leg-
fontosabb érveivel együtt az alábbiak szerint: nyilatkozat 
a saját álláspontról, a saját álláspontot alátámasztó legfon-
tosabb érvek, zárónyilatkozat (miért támasztják alá a fel-
sorolt érvek az álláspontot). 

könyvismertetés
Az olvasói reagálás egyik módja. Célja és eredménye lehet, 
hogy felkelti az olvasás (könyv) iránti érdeklődést. A 
beszámolót tartó tanuló az alábbi kérdésekről beszél: (1) 
a könyv címe, (2) bibliográfi ai adatai, (3) a könyv vagy 
történet rövid ismertetése, (4) egy-két fontos részlet 
bemutatása, (5) a kedvenc részlet felolvasása, (6) a könyv-
választás indoklása. A közönség vagy hallgatóság dolga: 
(1) fi gyelmesen hallgatni, (2) szót kérni és elmondani, mi 
tetszett a beszámolóban, (3) kérdezni a könyvvel, illetve a 
könyvválasztással kapcsolatban, (4) megkérni a beszámo-
lót tartót bizonyos vonatkozások részletesebb kifejtésére, 
(5) elmondani, mi jutott róla eszükbe.

közzététel
Az egy-egy feladaton, kérdésen, problémán önállóan dol-
gozó kooperatív csoportok a tanulási folyamat végén a 
többiek számára is hozzáférhetővé teszik eredményeiket, 
produktumaikat. Magabiztos fellépésre tanít, fejleszti a 
beszédkészséget. Közzétételre a csoport választhat egy 

képviselőt, kijelölheti a tanár a beszámoló tanulót, vagy a 
csoport tagjai a közzététel feladatait is megoszthatják 
maguk közt. Például az egyik csoporttag előad, a másik 
bizonyító erejű idézeteket olvas fel, a harmadik jegyzete-
ket készít a táblára, a negyedik rövid önértékelést ad a 
csoport teljesítményéről. A tanulási folyamat eredményei 
bemutathatók írásvetítővel, posztereken, PowerPointtal, 
interaktív táblán vagy előadással és táblai jegyzetek segít-
ségével. A hallgatóság a közzétételt követően kérdéseket 
tehet fel, elismerő véleményt mondhat vagy fejlesztő szán-
dékú bírálattal élhet.  

kreatív írás
Tágabb értelemben a gondolkodás, az önkifejezés, a véle-
ménynyilvánítás és a fi kcióalkotás eszközeként értett írás, 
aminek rendszeres művelése hozzásegít bennünket az írás-
beli szövegek alkotásához szükséges kompetenciák kiala-
kításához, fejlesztéséhez. Támogat abban, hogy olvasóként 
írjunk, illetve íróként olvassunk. A fogékony és támogató 
környezetben történő, értékes élményekről való írás, vala-
mint az élményeknek a társakkal való megosztása hozzá-
járulhat a kölcsönös megértés és a közösségi érzés kialaku-
lásához is.

Szűkebb értelemben a kreatív írás a költői-írói mester-
séggel és az ahhoz szükséges ismeretekkel, illetve műhely-
titkokkal, fogásokkal ismertet meg.

levelezés irodalmi művekről
Az irodalmi levelet az egyik diák írja a másiknak, benne 
tömören és személyesen reagál az olvasottakra. Segítségével 
párbeszéd jön létre két olvasó között ugyanarról a könyvről. 
A feladó egy „elküldhető” papírlap bal felső sarkába felírja 
a mű szerzőjének nevét és az alkotás címét. A levélformának 
megfelelő személyes hangú levelet ír tanulótársának a mű 
főszereplőjéről, cselekményéről, vagy az őt leginkább meg-
ragadó eseményekről, kérdésekről, amelyek a mű olvasása 
során foglalkoztatták. Ellátja dátummal és aláírással a levelet, 
majd „elküldi” a címzettnek, aki válaszol a feladó levelére.

listázás
Az előzetes tudás előhívásához kapcsolódó eljárás, lényege, 
hogy egy témára, kérdésre, problémára vonatkozóan 
kulcsszavak felírásával, egyénileg, párban, csoportban 
vagy közösen rögzítjük képzettársításainkat vagy előzetes 
ismereteinket, tapasztalatainkat, tudásunkat. A listát fel-
használhatjuk elemeinek különböző szempontú csopor-
tosítására, jóslásra, korrekciós szempontú áttekintésre. 
Egy új tanulási egységgel való megismerkedést követően 
ki is egészíthetjük (esetleg más színt használva) az újonnan 
megtanult ismereteinkkel. A listát elkészíthetjük három 
oszlopba vagy három színnel írva is: saját tudás, a csoport 
tudása, az osztály közös tudása.
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mese- vagy történettáblázat
Mesék vagy történetek összehasonlítására alkalmas grafi -
kai szervező. Segítségével a szövegek jelentésrétegeit, 
hasonló vagy különböző vonásait több szempont alapján, 
árnyaltan tárhatjuk fel. Több szöveg azonos szempontok 
(alaphelyzet, szereplők, fordulat, eseménysor, megoldás, 
meseszámok stb.) alapján történő vizsgálata lehetőséget 
nyújthat arra, hogy a művek nyelvi, képi elemeinek sokszí-
nűségét, gazdagságát megtapasztaltassuk. Az ok-okozati 
összefüggéseket feltárjuk, az esetleges párhuzamosságo-
kat, a tipikus jegyeket felfedezzük, majd azokat kreatív 
módon felhasználjuk (például elemzés, saját mese vagy 
történet írása).

(a) mérleg nyelve
Vitatechnika. Az osztály két táborra oszlik, és a terem két 
felében foglal helyet. Egy kérdés megvitatásában ellenté-
tes véleményt kell képviselniük, az álláspontokat sorso-
lással lehet eldönteni. A két tábor tagjai felváltva monda-
nak érveket. A tanár vagy néhány kiválasztott diák a 
terem közepén áll, ő(k) a mérleg nyelve. Az érvek elhang-
zásával együtt folyamatosan mozog(nak) a szerint, hogy 
melyik tábor érveit tartja (tartják) meggyőzőbbnek, hatá-
sosabbnak. 

mozaik
A kooperatív tanulás alaptechnikája. Lényege, hogy a 
megtanulandó tananyagot a csoporttagok számának meg-
felelően felosztjuk. A csoport minden tagja valamely rész-
feladat, kérdés, probléma vagy szövegegység gazdája lesz. 
Ezt megoldja, megválaszolja, vagy elolvassa, értelmezi a 
ráeső szövegrészt. Miután az egyes csoporttagok megfe-
lelő „szakértői” tudást szereztek, csoporton belül megta-
nítják egymásnak, amit tudnak, amire jutottak, amit 
tapasztaltak, amit megértettek. Cél, hogy minden egyes 
csoporttag hatékonyan elsajátítsa a teljes témakört. A 
szakértői mozaik abban különbözik az előbbitől, hogy a 
„szakértői” tudás megszerzése tanulótársak segítségével 
történik. Miután a csoporttagok feldolgozták a rájuk eső 
feladatot, és mielőtt a saját csoporttársaiknak megtaníta-
nák a kapott résztémát, szakértői csoportokat hoznak 
létre a kooperatív alapcsoportok azon tagjaiból, akik 
ugyanazt a részkérdést tanulmányozzák, ugyanannak a 
problémának vagy szövegnek a gazdái voltak. A szakértői 
csoportokban a tanulók eszmecserét folytatnak, tisztáz-
zák a felmerülő kérdéseket, problémákat, felkészülnek a 
tanításra, közösen módszereket terveznek a megtanításra 
vonatkozóan, vázlatot készítenek.  Megbeszélhetik azt is, 
hogyan ellenőrzik majd a tanulás eredményességét. Ezután 
visszatérnek alapcsoportjukba, és megtanítják társaiknak 
a résztémát. A cél itt is az, hogy a csoport minden tagja 
hatékonyan sajátítsa el a teljes témát.

A tankönyvi kérdéseket és/vagy feladatokat tanári kalauz-
ként használva a feladatmegosztás lehetőségei kooperatív 
csoportokban a következők: 
� minden csoport azonos feladatokon dolgozik, 
� két-három csoport dolgozik azonos feladattal,
� minden csoport más-más feladattal dolgozik,
� a csoporton belül mindenki azonos feladattal dolgozik,
� a csoporton belül mindenki más feladaton dolgozik,
� az alapcsoportok más-más feladaton dolgozó tagjai más 

csoportok azonos feladaton dolgozó tagjaival egy időre 
szakértői csoportot alakítanak,
� a csoporttagok felvett szerepekben dolgoznak (idézetke-

reső, kérdező, vázlatdiktáló, jegyzőkönyvvezető stb.),
� a csoporttagok a tanulási egység feldolgozásának ideje 

alatt körforgószerűen váltogatják szerepeiket,
� a csoporttagok vagy a csoportok a fejlődésük érdekében 

diff erenciált feladatokkal dolgoznak.  

névlánc
Gondolatok, vélemények, refl exiók megosztására szolgáló 
eljárás egyéni, páros és csoportmunkák frontális közzété-
telére. Egy tanulási folyamat elején vagy végén a tanár 
megkér egy diákot, összegezze gondolkodásának, saját 
vagy csoportja tevékenységének eredményét. Majd szó-
lítsa azt a társát, akinek kíváncsi a gondolataira, vélemé-
nyére, megoldására. Ha a tanuló csoportja nevében beszél, 
akkor egy másik csoportból szólítson valakit. A névlánc 
folytatódik mindaddig, amíg minden csoportból szólt 
valaki, vagy a közzétételre szánt idő le nem jár.

olvasónapló
Irodalmi alkotások feldolgozásakor használható eljárás. 
Célja, hogy az olvasóban kialakuljon az olvasottakra való 
refl ektálás szokása. A napló nem az olvasmány rövid tar-
talmi ismertetése, hanem olvasói vélemények, észrevéte-
lek, gondolatok írásban való rögzítése. Bizonyos időkö-
zönként megállunk az olvasásban, és rövid jegyzetet 
készítünk a számunkra érdekes történésekről, karakterek-
ről, gondolatokról, egyéni megjegyzéseket teszünk, kér-
dést, véleményt formálunk a témával, szöveghellyel kap-
csolatban. A leírtakat felolvashatjuk órán, megbeszélhetjük 
osztálytársunkkal, beadhatjuk a tanárnak, aki írásban rea-
gálhat az olvasónaplóra.

☻☻
☻☻

☻☻
☻ ☺

☻☻
☻☻

☻☻
☻ ☺

☻☻
☻☻

☻☻
☻ ☺

☺ ☺
☺ ☺

☻☻
☻ ☺
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osztálykeveredés  
Négyfős, számozott tagokból álló, számozott csoportokat 
alkotunk, és minden csoport azonos kérdést kap megvita-
tásra. Meghatározott idő után minden csoport egyes 
számú tagja átmegy a következő csoportba, és beszámol 
saját csoportmegbeszéléséről. A többiek kérdezhetnek, 
megjegyzéseket tehetnek. Miután visszatértek alapcso-
portjukba, a tanár újabb kérdést adhat megvitatásra, majd 
a kettes számú tanulók mennek vendégségbe, de most két 
csoporttal tovább. Az eljárás újra és újra ismételhető.

összekevert sorrend
A tanár vagy a tanuló(csoport) egy ok-okozati láncot 
alkotó eseménysorból vagy időbeli folyamatból több 
különböző eseményt, mozzanatot, fázist összekeverve ír 
fel a táblára, vagy külön lapokra ír információkat, és a 
lapokat összekeverve a táblára helyezi. (Írhatja a tanár egy 
lapra is, melyből a csoportok számának megfelelő másolat 
készül. Majd elemeire – szövegrész, mondat – vágja az 
információs lapot, és a csíkokat borítékba helyezi a cso-
portok száma szerint.)  Ezután az osztály vagy a csoportok 
eldöntik a szerintük helyes sorrendet, indokolják a válasz-
tást. Ha többé-kevésbé egyetértés alakul ki a helyes sor-
rendről, a teljes szöveg olvasásával összevetik a megoldást, 
megvizsgálják az esetleges eltérések okait. 

ötletbörze
Olyan technika, amellyel bármely témáról összegyűjthet-
jük ötleteinket. Vonatkozhat például egy téma megköze-
lítési lehetőségeinek összegyűjtésére, egy terv elkészíté-
sére, egy probléma megoldására. Lényeges, hogy mindenki 
gondolkodjon el az adott témáról, problémáról és ossza 
meg a többiekkel ötleteit. Párhuzamosan vagy ezek után 
jegyezzük a felmerült ötleteket külön lapokra, a füzetbe 
vagy akár a táblára. Az ötleteket csoportosíthatjuk, ele-
mezhetjük, értékelhetjük, kiválogathatjuk, vagy éppen 
kritikusan megvizsgálhatjuk. Attól függően, hogy mi volt 
a célunk az ötletbörzével. Csoportmunka esetén szerepe-
ket is vihetnek az „ötletelők”. Lehet „biztató”, aki minden 
kezdeményezést felkarol, dicsér. Vagy „együttműködés-
mester”, aki arra ösztönzi a csoporttagokat, hogy egymás 
ötleteire építsenek. Lehet „jegyző”, aki feljegyezi az ötle-
teket, „rendszerező”, aki bizonyos szempontok szerint cso-
portosítja.

ötsoros
Kötetlen versforma, a téma tömörítésére, összefoglalására, 
személyes viszonyulás kifejezésére használható. 
� téma/cím (1 főnév)
� jellemzés/leírás (2 melléknév)
� cselekvések (3 ige vagy igenév)
� személyes érzelem, gondolat (4 szó)

� a lényeg újrafogalmazása (1 szó, az első sor rokon 
értelmű kifejezése)

Lehetséges folytatás, hogy a párok vagy csoportok az 
egyéni versekből merítve közös verset írnak.

ötujjas elbeszélés
Az „Ez elment vadászni, ez meglőtte…” gyermekmondóka 
mintájára írt öt mondatból álló történetváz. Fontos, hogy 
ennek ellenére szerkesztett, van eleje, közepe és vége.

pletykajáték
A drámapedagógiában használt, csoportos improvizációs 
konvenció. Alkalmas a szereplők indítékainak feltárására, 
cselekedeteik különböző megítélésére, személyes vélemé-
nyek megformálására. A csoportok meghatározott kom-
munikációs helyzetekben és témában dolgoznak (kiről, 
miről pletykálnak, kik a pletykálkodók, a tette(ke)t meg-
ítélő közösségek, mi a helyszín és/vagy a szituáció). Rövid 
megbeszélést követően rögtönöznek. A bemutatást meg-
beszélés, a tapasztalatok leszűrése, a következtetések levo-
nása követi.

pókhálóábra
Grafi kai szervező, az asszociációs fürtábra egyszerűbb vál-
tozata. Egy központi „hívó szóhoz” (fogalomhoz, kifeje-
zéshez, problémához, kérdéshez stb.) társított gondola-
tok, információk, fogalmak, jelentések, asszociációk 
összegyűjtését és rögzítését segíti. Használatakor minden, 
a „hívó szóról” eszünkbe jutó tartalmat a központi kifeje-
zéshez társítunk, és nem gondolkodunk azon, hogy logi-
kai kapcsolatokat vagy alá-fölérendeltségi viszonyokat 
hozzunk létre a felírt jelzésszerű gondolatok között. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

reciprok tanítás
A technika azt a célt szolgálja, hogy tanulóként egymást 
felváltva megtapasztalhassuk, átélhessük a tanárszerepet, 
miközben végighaladunk a feldolgozásra kijelölt szöve-
gen, szövegrészleten. Fejleszti az olvasásértést, a gondol-
kodást, a beszédkészséget, a lényegkiemelés képességét, a 
kérdezni tudást, valamint az együttműködési készséget. 
Párban vagy 4-6 fős kis csoportokban dolgozunk. Min-
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den tanuló rendelkezik a szövegből példánnyal. Min-
denki elolvassa az első szövegegységet (bekezdést). Majd 
a tanár szerepét ellátó diák 5 feladatot végez a következő 
sorrendben. (1) összefoglalja az olvasottakat, és címet ad 
a bekezdésnek, (2) két vagy három kérdést fogalmaz meg 
a bekezdéssel kapcsolatban, és válaszokat kér a többi 
tanulótól, (3) tisztázza azokat a tartalmakat, amelyekben 
a többi tanuló nem biztos, (4) találgat, miről fog szólni a 
következő bekezdés, (5) kijelöli a következő, mindenki 
által elolvasandó szakaszt és átadja valakinek a tanársze-
repet. 

Másik lehetőség: négy tanuló dolgozik egy csoport-
ban, a tanár a szöveget négy egységre osztja fel. Az első 
egységet a következőképpen dolgozza fel a négyfős cso-
port. (1) az első tanuló félhangosan, hogy ne zavarja a 
többi csoportot, felolvassa a bekezdést, míg a többiek 
némán nyomon követik a szövegben a hallottakat, (2) a 
második tanuló saját szavaival összefoglalja a bekezdést, és 
címet ad neki, (3) a harmadik tanuló a megértésre vonat-
kozó kérdéseket intéz csoporttársaihoz, (4) a negyedik 
tanuló kiemeli a kulcsszavakat a bekezdésből és vázlatot 
diktál a füzetbe. Majd a tanulók rátérnek az újabb bekez-
désre, és szerepcsere-körforgóval folytatják tovább az olva-
sást és a szövegfeldolgozást.

reflektorfényben
A tanár által kijelölt vagy önként jelentkező tanuló a töb-
biek elé áll vagy ül. Egy megbeszélendő vagy megbeszélt 
epikus vagy drámai mű egyik szereplőjének a nézőpont-
jába helyezkedik. Feladata, hogy a szereplő nevében igye-
kezzen válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket egymás 
után tesznek fel osztálytársai. A tanulók kérdezhetnek a 
szereplő indítékairól, tetteiről, a mű többi alakjához 
fűződő viszonyáról, informáltságáról. Ezt követően újabb 
tanuló bújik újabb szereplő bőrébe és kerül refl ektor-
fénybe. Együttműködésen alapuló tanuláskor használva a 
csoportok egy-egy művel kapcsolatban kérdéslistát állíta-
nak össze a másik csoport számára, miután kihúzták vagy 
meghatározták annak a szereplőnek a nevét, akinek a 
nézőpontjából a másik csoport tagjainak válaszolnia kell 
a kérdésekre. 

részekből az egészre
Találgatásokra ösztönző eljárás, melynek alkalmazásakor 
az olvasandó irodalmi alkotás hangulata, témája vagy kér-
désfelvetése szempontjából fontos, a tanár vagy egy cso-
port által kiemelt szavakból, esetleg mondatokból előfel-
tevéseket fogalmazunk, jóslásokba bocsátkozunk. 
A találgatás megalapozásához a szavak keltette asszociá-
ciókról pókhálóábrát is készíttethetünk. 
 

rövid esszé
A gondolkodás, problémamegoldás, véleményformálás 
érdekében végzett szabad, kötetlen, közzétett írás. Terje-
delme mérhető időben (kétperces, ötperces, tízperces) vagy 
centiméterben (ötcentis, tízcentis). Arra ösztönöz, hogy 
írjunk arról, mit jelent számunkra az olvasott, tanult, meg-
beszélt anyag, gondoljuk át, hogy saját életünkben mihez 
tudjuk kapcsolni az olvasottakat, tanultakat. Lehetőséget 
ad, hogy megfogalmazzuk, miként befolyásolják az olvasot-
tak, tanultak a világról alkotott eddigi képünket, mit 
érzünk, vagy gondolunk róla. Nem azonos az irodalomban 
és a tudományban használatos esszéműfajjal. Itt ugyanis 
nincs semmiféle szerkezeti vagy tartalmi kötöttség, az írás a 
gondolkodás eszközeként nyer értelmet. A tanár nem osz-
tályozza, nem javítja. Ugyanakkor kiindulásként szolgálhat 
egy megtervezett, újraírt, igazi esszé elkészítéséhez.

sarkok
Vitatechnika, amely egy téma kapcsán különféle állásfog-
lalás megfogalmazására, az álláspontok melletti érvelésre 
vagy cáfolásra késztet.  Magában foglalja a véleményvál-
toztatás lehetőségét is, amennyiben mások gondolatai, 
érvei elég meggyőzőnek bizonyulnak. A téma kiválasztása 
után a résztvevők egyénileg elgondolkodnak a problémán, 
és háttértudásukat felhasználva saját álláspontot alakíta-
nak ki. Rögzítik azt egy tételmondatban. Majd az ugyan-
azon véleményt képviselők elfoglalják a terem egy sarkát. 
A sarkokba rendeződött egyének megosztják érveiket cso-
porttársaikkal, és közös érvrendszert építenek fel állás-
pontjuk mellett, hogy a többieket meggyőzzék. Minden 
csoport szóvivőt választ és megtartja vitaindítóját. Ezt 
követően a csoportok többi tagja is kifejtheti a vélemé-
nyét, cáfolhatja a másik fél érveit. Ha egy csoporttagot 
sikerült a másik csoportnak meggyőznie, a meggyőzött 
személy átmegy a másik sarokba, de indokolja, melyek 
azok az érvek, amelyek eredeti álláspontjának megváltoz-
tatására késztették. Az eredeti csoport tagjai újabb érvek-
kel igyekezhetnek megtartani társukat, és újabb tagokat is 
szerezhetnek maguknak. A végleges csoportok kialaku-
lása után a résztvevők feljegyzéseket készítenek a vitáról, 
összefoglalják álláspontjaikat, érveiket. Végül mindenki 
egyénileg lejegyzi véleményét és érvrendszerét.

SWOT-analízis
A vállalati életből származó betűszó, ami a versenyképes-
ség és hatékonyság növelése érdekében végzett elemzést 
takar. Az elemző módszer széles területen alkalmazható. 
Lényege, hogy egy adott problémával vagy problémameg-
oldással, jelenséggel, helyzettel vagy tervvel kapcsolatban 
táblázatba rendezze az erősségeket (Strengths), a gyenge-
ségeket (Weaknesses), a lehetőségeket (Opportunities) és 
a veszélyeket (Th reats). 
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Gyengeségek: belső tényezők, olyan dolgok, amik nem jól 
működnek, de lehet rá befolyás, hogy jobb legyen. 
Erősségek: belső tényezők, pozitív dolgok, amik jól 
működnek, és lehet rá befolyás, hogy még jobban működ-
jenek. 
Lehetőségek: külső tényezők, olyan adottságok, amelye-
ket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk 
építve kihasználhatjuk az erősségeinket. 
Veszélyek: külső tényezők, olyan korlátok, negatív ténye-
zők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a 
siker esélyeit, kockázatot is jelentenek. 
A SWOT-elemzés során négy részre osztott táblázatba 
soroljuk a rendelkezésünkre álló információkat, ötleteket, 
majd súlyozzuk és összesítjük őket. Ezt követően kivá-
lasztjuk az egyes mezőkben szereplő legfontosabbakat, a 
mezők között pedig kapcsolatot hozunk létre. Ennek 
során kiderül, hogy az erősségek milyen további lehetősé-
gek kiaknázását segítik, mely területeken teszik lehetővé a 
veszélyek elhárítását, illetve a gyengeségek közül melyek 
azok, amelyek akadályozzák az egyes lehetőségek kiakná-
zását, illetve a tényleges veszélyek elhárítását.
A SWOT-analízis változata a kockázatanalízis, ami egy 
esemény, történés, lehetőség, kimenetel bekövetkezési 
kockázatát vizsgálja.

véleményének tiszteletben tartására késztet. Elsősorban 
narratív és drámai szövegrészletek, illetve szövegek feldol-
gozására alkalmas, de lírai, valamint nem irodalmi típusú 
szövegeknél is alkalmazható. Jóslástáblázattal összekap-
csolt, ismétlődő szakaszai a következők:
� jóslás, az előzetes várakozás megfogalmazása, indoklása;
� az első szakasz elolvasása (csendben vagy hangosan);
� jóslásellenőrzés és olvasást követő elemző, értelmező 

tevékenység.
A folyamatot legvégül mindig a szöveg újbóli, folyamatos 
végigolvasása zárja. 

szaloncukor elv
Az esszéírás egy lehetséges szövegalkotó-szövegszervező 
sémája, amely kisebb átalakításokkal alkalmazható érteke-
zés, érvelés, összehasonlító elemzés készítéséhez is.

 

 

A bekövetkezés valószínűsége
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szakaszos olvasás
Olyan módszer, amely az olvasás és gondolkodás folya-
matát a mélyebb megértés érdekében szakaszokra bontja. 
Az olvasottakkal aktív, interaktív viszony kialakítására 
késztet, fenntartja a kíváncsiságot, és gyakran termékeny 
vitát provokál. Bátorít saját kérdések megfogalmazására, 
és megkönnyíti vélemény kifejezését, miközben a másik 

� A téma tág közelítése.
� Néhány részletesen vizsgálandó szempont 

kiválasztása indoklással.

� A kiválasztott szempontok részletes értel-
mezése. Szorosan a szöveghez kötötten, 
példákkal, a retorikus szerkesztés szabályai 
szerint (tételmondat, bizonyítás, következ-
tetés-összegzés láncolatában).

� Visszatérés a bevezetés második részéhez, a 
kifejtő rész összegzése, végső következteté-
sek megvonása.
� Kiterjesztés erkölcsi, fi lozófi ai, esztétikai, 

életközeli, történelembölcseleti, létfi lozó-
fi ai vonatkozás(ok) irányába. Egy követ-
kező esszé/gondolatmenet lehetőségének 
felvillantása. 

szempont- vagy fogalomtáblázat
Az információk összehasonlításának, vizuális elrendezésé-
nek egyik eszköze. Segíthet a meglévő tudás felidézésében, 
rendszerezésében, a lényegkiemelésben. Továbbá az össze-
függések megkeresésében, ok-okozati kapcsolatok feltárá-
sában, több szöveg, téma vagy fogalom azonos szem-
pontok szerinti összehasonlításában. Vázlatként szolgálhat 
műértelmező, összehasonlító szövegek (értekezés, esszé, 
felelet) megalkotásához. Összehasonlíthatjuk segítségével 
egy új vagy még kevéssé ismert fogalom jegyeit egy már jól 
ismert fogalom jegyeivel. Szempontok alapján különféle 
szövegekből jellemző jegyeket kereshetünk meg és emel-
hetünk ki.

szerepháló
Drámai vagy epikus művekben a szereplők közti viszo-
nyok különböző értelmezési lehetőségeinek meggondolá-
sára, megbeszélésére, a szereplők közti viszonyok változá-
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sának bemutatására alkalmas drámapedagógiai eljárás. 
A tanulók élőképszerűen, gesztusokat és tekintetjátékot 
alkalmazva, a teret felhasználva, de mozdulatlan képet 
alkotnak a szereplők egymáshoz való viszonyáról. A háló 
megmozdítható, például megvizsgálhatjuk, hol helyez-
hető el benne egy-egy szereplő a cselekmény egy-egy pont-
ján, hogyan változik a helye, hova kerül a végére. A szerep-
hálót fokozatosan építjük fel, először a főbb szereplők 
helyét keressük meg, majd bővítjük a többi szereplő beál-
lításával. Szerephálót készíthetünk csomagolópapírra a 
neveket és viszonyokat jelölő kártyák segítségével is, egyé-
nileg, párban vagy csoportban. Ezt megkülönböztetés-
képpen viszonyhálónak nevezzük. 

szereplőmátrix
A mátrix – eredetileg a matematikában használt foga-
lom – számok téglalap alakú, táblázatos elrendezése. 
Olyan absztrakt mennyiségek táblázata, amelyeket össze-
adni, szorozni, felbontani lehet. Egynél több adatot, 
fogalmat, információt már lehet táblázatba rendezni, 
illetve összevethető viszonylattá alakítani. A szereplőmát-
rix irodalmi művek (regények, drámák) szereplői viszony-
rendszerét, e viszonyrendszer változásait segít feltárni, 
rendszerezni, megjeleníteni.
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Egy-egy szereplő belső konfl iktusa esetében elképzelhető, 
hogy az önmagához való viszonyt is érdemes, szükséges 
vizsgálni.

találó kérdések
Olyan technika, amely segít egy adott szöveg mélyebb 
megértésében, a belőle nyerhető ismeretek elsajátításában. 
Mindenki egyszerre olvassa ugyanazt a szöveget, bekez-
désről bekezdésre haladva. Minden bekezdés (vagy gon-
dolati egység) végén megállunk, és párban, csoportban 
vagy osztályszinten felváltva fogalmazunk meg kérdéseket 
egymásnak. A kérdéseknek a szövegrész lényeges gondo-
lataira, fontos elemeire kell vonatkozniuk. A következő 
szövegrész elolvasása után felcserélődnek a szerepek, s ez 
addig folytatódik, amíg a szöveg véget nem ér.

tanári kalauz
Olyan feladat- vagy kérdéssor, amelynek szerepe, hogy a 
tanár akkor is segíthesse a diák(ok) értelmezési, elemzési 
folyamatait, amikor egyébként „nincs jelen” a tanulási 
(olvasási) folyamatban. Tanári kalauzként működik a tan-
könyv kérdés- és feladatrendszere is. Az eljárás akkor segíti 
legjobban a gondolkodást, ha megbeszélés, vita vagy írás 
kiindulópontjaként használjuk. 

tollak középen, avagy letettük a garast
A kerekasztal-körforgó szóbeli változata. Biztosítja, hogy 
egymás után a csoport minden tagja elmondja és elmond-
hassa gondolatait. Aki megkezdi mondandóját, leteszi a 
tollát középre. Aki a tollát már középre tette, vagyis 
„letette a garast”, megtette hozzászólását, mindaddig nem 
szólalhat meg újra, amíg a csoport minden tagjának tolla 
középre nem került. 

történetpiramis
A legegyszerűbb és legáltalánosabb történetsémát megje-
lenítő grafi kai szervező. Segíthet a történetek szerkezeté-
nek feltárásában, lényegi elemeik összefoglalásában, kér-
désfelvetéseik megfogalmazásában. Végső soron az olvasó 
elemi történetsémájának (ki)alakításában.

9.
(9 szó a saját véleményről)

8.
(8 szó a megoldásról)

7.
(7 szó egy harmadik eseményről)

6.
(6 szó egy másik eseményről)

5.
(5 szó az egyik eseményről)

4.
(4 szó a problémáról)

3.
(3 szó a helyszínre)

2.
(2 szó a jellemzésre)

1.
(a főszereplő)

Az olvasást követően a fenti grafi kai szervező segítségével 
készítsünk történetpiramist poszterre egyénileg, párban 
vagy csoportban. A történetpiramisok összevethetők, 
megvitathatjuk a hasonlóságokat és különbségeket, illetve 
az eltérések és egyezések okait. Közös tapasztalataink 
kiindulópontját képezhetik az olvasott mű részletesebb 
értelmezésének. Egy történethez például több szereplő 
szempontjából is készíthetünk történetpiramist, így a sze-
replői nézőpontok, az egy történetben rejlő párhuzamos 
történetek nyilvánvalóvá válhatnak.
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T-táblázat
Grafi kai szervező, jól használható minden olyan egyéni 
vagy csoportos gondolkodási folyamat rögzítésére, amely 
egy fogalom, téma vagy kérdés két különböző nézőpontú 
megközelítésére épül. Különösen hatékony lehet egy 
vitára való felkészüléskor érvek, ellenérvek elrendezésére. 
Lehet a ráhangolódás, a jelentésteremtés és a refl ektálás 
szakaszának eljárása is. 

tudom, tudni akarom, megtanulom
A tanulás szakaszait követő technika, grafi kai szervező. 
Célja, hogy új ismereteinket a már meglévőkhöz kapcsol-
juk, illetve hogy saját kérdések megfogalmazásával érdek-
lődőbbé váljunk az új anyag feldolgozásában és elsajátítá-
sában. A téma megjelölése után néhány percig egyénileg 
vagy párban listát írunk a táblázat első oszlopába arról, 
amit a témáról tudni vélünk, ami a témáról eszünkbe jut. 

Tudom Tudni akarom Megtanulom

A második oszlopba a lista megbeszélése során vagy a 
témával kapcsolatban felmerült kérdéseket írunk le. Majd 
ismeretközlő vagy szépirodalmi szöveget olvasunk, és 
választ keresünk az olvasás előtt feltett kérdéseinkre. A 
válaszokat a harmadik oszlopban rögzítjük. Javaslatot 
tehetünk arra is, hol keressünk választ azokra a kérdésekre, 
amelyeket nem válaszolt meg a szöveg. Végül megbeszél-
jük azokat az ismereteket, amelyeket megtanultak, bár 
nem irányult rájuk kérdés. Az új tudáselemeket is rögzít-
jük a harmadik oszlopban. Ha láthatóvá szeretnénk tenni 
az egyéni tanulási utakat, alakíthatjuk a folyamatot úgy is, 
hogy először mindig az egyéni, majd a csoport, végül az 
osztály szempontját érvényesítjük és beszéljük meg. Ennek 
megfelelően a TTM-táblázatba több színnel dolgozunk. 

túlvilági randevú
Drámapedagógiai konvenció. Alkalmazásakor szerepfel-
vétellel formálunk véleményt az adott karakter tetteiről, 
esendő emberi hibáiról, a többi karakterhez való viszonyá-
ról. A játékban az egyes szereplők kívülről értékelik magu-
kat. A technika megértésre, megbocsátásra, türelemre int, 
és fejleszti az önkritikára és az empátiára való képességün-
ket. A játszók a történetbeli elhalálozás sorrendjében 
érkeznek a játéktérre (például néhány egymás mellé helye-
zett székhez) és bemutatkoznak. Valaki fogadja őket (pél-
dául a „szerző”, a „túlvilág kulcsának őrzője”, a „lélekát-
vevő”), és közli nevüket, valamint haláluk körülményeit és 
módját. A már bent lévők közül bárki szólhat az újabban 
érkezőkhöz, és elmondhatja, hogy most, „halála után” 
visszatekintve, hogyan látja a történteket és benne saját 

felelősségét. Az érkező nem válaszolhat, nem szállhat 
vitába a hallottakkal. A játszók maguk választotta, a sze-
rephez illő idézettel zárhatják gondolataikat. 

utolsó szó joga
Egy adott szöveg csoportos feldolgozását vagy a szöveg 
feldolgozása utáni csoportos megbeszélést irányító eljárás. 
Egy adott szöveg olvasása közben vagy után az olvasot-
takra való reagálásként mindenki emeljen ki egy vagy több 
idézetet, amelyet különösen érdekesnek vagy megjegy-
zésre érdemesnek tart. Készítsen írásban refl exiót az idéze-
tekhez (pl. a kettéosztott napló technikájával). A refl  exió 
lehet értelmezés, átfogalmazás, az olvasottak elfogadása, 
elutasítása, kiegészítése, vitatása. Lehet kérdésfeltevés 
vagy értékelés is. Ezután a tanár által kijelölt tanuló fel-
olvassa az idézetet, amelyhez refl exiót készített. Majd ész-
revételeket, reagálásokat kér az osztály többi tagjától. 
Gondoskodik róla, hogy a vita a tárgynál maradjon, vezeti 
a hozzászólásokat. Az idézetről folytatott vita lezárása az 
idézetet kiválasztó diákot illeti. Ő olvassa fel utoljára han-
gosan saját refl exióját, összegzi az elhangzottakat. Övé „az 
utolsó szó joga”. Ezt követően egy másik diák olvashatja 
fel kiemelését és vezetheti a megbeszélést. 

vak kéz
Együttműködésen alapuló tanulási technika. Lehetőséget 
teremt arra, hogy egy adott témának előbb egy vonatko-
zásában mélyüljünk el. Majd a csoport többi tagjának 
segítségével megismerjük a téma többi vetületét abból a 
célból, hogy ezután közösen meg tudjuk állapítani a szö-
vegek, tanulási tartalmak lehetséges logikai sorrendjét. Az 
eljárás nemcsak arra jó, hogy a csoport tagjai egymást 
tanítsák, hanem arra is, hogy a szöveg, a téma logikai fel-
építését megtalálják, újraépítsék. Eközben érvelhetnek 
saját elképzeléseik mellett. Mérlegelhetik társaik javasla-
tait, kritikusan vizsgálódhatnak, majd konszenzusos dön-
tést hozhatnak. Esetleg több lehetséges megoldást talál-
hatnak. A vizsgálandó szöveg úgy van felosztva, hogy a 
csoport minden tagja rendelkezzék egy saját szövegegy-
séggel, de senki nem ismeri azok logikai sorrendjét. Elő-
ször mindenki elmélyed a saját szövegrészletében, hogy 
annak tartalmát megértse, és a többieknek ismertetni 
tudja. Az ismertetést követően csoport tagjai megpróbál-
ják a szövegrészek lehetséges logikai sorrendjét megállapí-
tani. Ehhez kérdéseket tehetnek fel egymásnak mások 
szakaszainak tartalmáról, mérlegelhetik a különböző 
megoldási lehetőségeket. Módosíthatják előzetes elképze-
léseiket, tetszőlegesen újrarendezhetik a szöveget. Végül 
azonban döntést kell hozniuk, egy lehetséges logikát 
alkotva. A csoportok bemutatják egymásnak megoldásai-
kat, összevetik azokat, refl ektálhatnak mások megoldásai ra, 
vitázhatnak róla.
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vándorló csoportok, vándorló poszterek
Előzetesen a tanár megfogalmaz a tanulási témához kap-
csolódó, meghatározott számú (6-8) kérdést (szempon-
tot). Ezeket egyesével egy-egy poszterre felírja, majd a 
posztereket a terem különböző pontjain kifüggeszti. Az 
órán kialakított 4-5 fős csoportok mindegyike egy kérdés 
megválaszolásáért, az adott résztéma megoldásáért vállalja 
a felelősséget, kidolgozza saját poszterén a feladatot. 
Ezután a csoportok a tőlük jobbra (vagy balra) kifüggesz-
 tett poszterhez járulnak, és meghatározott idő alatt meg-
vitatják a kérdéseket, majd válaszaikat a poszterre írják. 
Adott jelre a csoportok ismét jobbra (vagy balra) halad-
nak, a következő ívhez, elolvassák a kérdést, az előző cso-
port válaszát, majd írásban hozzáfűzik saját megjegyzése-
iket, kiegészítéseiket, esetleg kérdéseiket. A csoportok 
addig „vándorolnak”, amíg vissza nem térnek ahhoz az 
ívhez, ahonnan elindultak. Végül a csoportok lehetőséget 
kapnak arra, hogy az általuk megválaszolt kérdéshez 
(kibontott szemponthoz) a többi csoport által fűzött 
kiegészítésekre, megjegyzésekre, magyarázatokra, indoklá-
sokra, megerősítésekre refl ektáljanak, vagyis megválaszol-
ják a felmerülő kérdéseket és megvédjék saját álláspontju-
kat. Ha szűk a hely, könnyebb, ha a poszter vándorol, és a 
csoport marad helyben. 

vitaháló
Vitatechnika. A tanulópárok egyénileg T-táblázatba gyűj-
tik érveiket: a tanár által felvetett kérdés mellett és ellen. 
Majd párban megvitatják a kérdést, érveiket és ellenérvei-
ket a megfelelő oszlopba jegyzik. Mindegyik pár csatlako-
zik egy másik párhoz, és megosztják egymással mind az 
IGEN, mind a NEM alatt felsorakoztatott érveket. Meg-
vitatják mindkét érvcsoportot, és bővíthetik a saját listá-
jukat. Minden tanuló egyénileg eldönti, miként érez az 
adott kérdéssel vagy problémával kapcsolatban. Ezt köve-
tően az osztályterem bal oldalára állnak azok a tanulók, 
akik az IGEN mellett, a jobb oldalára azok, akik a NEM 
mellett foglaltak állást. A bizonytalanok a hátsó falnál 
gyülekeznek. A csoport együtt megbeszéli és kiválasztja a 
legnyomósabb érveket álláspontja védelmére. Ezután vita 
következik a két csoport között: egy önkéntes minden 
csoportból ismerteti csoportja álláspontját. A határozat-
lanok csoportja is hangot ad kételyeinek. A tanulók a hal-
lottak alapján még egyszer alaposan átgondolhatják állás-
pontjukat, és meggyőződésük szerint csoportot válthatnak, 
vagy megmaradhatnak eredeti csoportjukban. Vita után 
egy-egy, a csoport által kijelölt személy megteszi a csoport 
zárónyilatkozatát.
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