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Az előző órák összefoglalása 
Bekezdések, érvelés 
 

Tanulságok  
 

Az (érvelő) szövegek bekezdésekből épülnek fel. 
 

A bekezdés első mondata a tételmondat. Itt hangzik el az az 
információ, amiről a bekezdés szól. A bekezdés további 
mondatai illusztrálják, alátámasztják a tételt. Az utolsó mondat 
gyakorta átvezet a következő tételhez.  
 

Az érvényes és érvénytelen következtetések / igaz és hamis 
állítások nem keverendők össze – másképpen kell őket 
megcáfolni. 
 

Világossá kell tenni, hogy egyes állításaink hogyan vezetnek 
el végkövetkeztetésünkhöz (vagyis a tézishez, 
amit bizonyítani akarunk).  

 



A mai óra témái 

A házi feladatok tárgyalása 

Hogyan olvassunk?  

Szövegek jegyzetelése, kivonatolása 



A házi feladatok megbeszélése 

Háromfős csoportokban mindenki olvassa el a másik két 
tag érvelő fogalmazását és írja le annak hátoldalára 
véleményét! (fél óra) 
 

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy  

jól stuktúrált-e a szöveg (bekezdés, tételmondatok), 

vannak-e benne következtetési hibák, 

világos-e az érvelés menete. 
 

Ha mindenki végzett, a csoport tagjai beszéljék meg 
tapasztalataikat (dolgozatok hibái és erősségei)!  
 

Végül a csoportok képviselői mondják el az osztálynak a 
csoport tapasztalatait!  



Hogyan olvassunk? 
Mielőtt elkezdenek olvasni, gondolják át, hogy 
milyen célból olvassák az adott szöveget. 

 

Adatokat keresnek valamihez? 
 

Mélyebben el akarnak merülni egy témában, amiről már 
van valami előzetes ismeretük? 
 

Alaposabban utána akarnak olvasni egy 
következtetésnek, amely implauzibilsnek tűnik? 

 

Ha előre tisztázzák magukban a célt, az segíteni 
fog abban, hogy figyelmük a szöveg megfelelő 
aspektusaira összpontosuljon.  

 



Hogyan olvassunk? 

Ismerjék meg a szöveg kontextusát! 
 

Ki a szerző, mi a fő szakterülete, milyen iskolához 
tartozik, mikor írta a művet, milyen szakmai vita részét 
képezi a mű, hol és mikor jelent meg. 

 

A kontextus segít a szöveg megértésben, 
illetve segíthet elkerülni bizonyos 
félreértéseket. 
 

(Adatok megbízhatósága, tudományos 
kvalitás.) 



Hogyan olvassunk? 

Ismerjék meg előre a szöveg tartalmát! 
 

Keressenek egy összefoglalót a teljes érvelésről, 

különösen, ha csak a szöveg egy részét tervezik 

elolvasni. 

Internet, szerkesztői jegyzet, bevezető fejezet 
 

Nézzenek bele a teljes szövegbe! 

Tartalomjegyzék, első bekezdések felületes átfutása 
 

 Gyorsabb/könnyebb olvasás, kevesebb 

félreértés. 



Hogyan olvassunk? 

Bármi is legyen a céljuk az adott 

szöveggel, 

keressék meg a szerző legfontosabb 

állításait, 

mérlegeljék, hogy hogyan viszonyulnak 

egymáshoz, 

gondolják át, hogy hogyan viszonyulnak 

az olvasottakhoz. 

 



Hogyan olvassunk? 
Hogy ezt megtehessék, feltehetően jelöléseket kell 
tenniük a szövegben, illetve megjegyzéseket írniuk 
hozzá.   A széljegyzetek, aláhúzások koherens 
rendszerét célszerű kialakítaniuk. 
 

Legyenek szelektívek! Ha túl sok az aláhúzás és 
jegyzet, nem marad átlátható anyag a kezükben 
 nem érik el a célt, amiért dolgoznak. 
 

(Egy lehetséges rendszer következik ) 

  



Hogyan olvassunk? 

1.Gondolják át, mit keresnek a szövegben! 
 

2.Azonosítsák a szerző fő tézisét, húzzák alá azt 

vastagon, keretezzék be, és jelöljék a szélén, 

hogy F.T! 
 

3.Húzzanak alá minden újabb lényeges állítást, 

amivel a szerző a fő mondanivalóját alá kívánja 

támasztani! Jelöljék a szélén, hogy Á1, Á2, stb! 
 

4.Kérdőjelezzék meg, ahol gyengének érzik 

az érvelést!   



Hogyan olvassunk? 
4. Csillagozzák meg, ahol a szerző olyan 

adatokat közöl, amelyek alátámasztják 
a tételét! 
 

5. A fő pontot alátámasztó részérvek 
konklúziói mellé írják oda, hogy: Kon! 
 

6. Felkiáltójellel jelöljék, ha valami 
szokatlant, érthetetlent találnak! Ha meg 
tudják fogalmazni, hogy miért nem értik, 
írják mellé!  

 



Hogyan olvassunk? 
Amikor kritikailag vizsgálnak egy szöveget, 

legtöbbször a fő állítások, és az azt alátámasztó 

„bizonyítékok” vizsgálatával kell kezdeni. Egy ezekről 

készített kivonat nagyon hasznos lehet a későbbi 

munkához.  
 

A kivonat elkészítésében segít, ha az előzőekben 

kifejtett módon, ceruzával a kezükben kezdenek 

hozzá az olvasáshoz.  
 

A kivonat segítségével könnyebben átláthatják, hogy a 

szerző teljesítette-e, amit ígért, meggyőző-e az 

érvelése, hol áll gyenge lábakon stb. 



Feladat 

Olvassák el a kiadott szöveget, majd jegyzeteljék ki! 
  

Ezután 5-10 mondatban rekonstruálják az érveket, 
majd párosban beszéljék meg a megoldásokat.  

 

Ugyanúgy rekonstruálták az érvelést? 
Ha nem, ki tévedett és miért? 
 

Világos az érvelés? Vannak-e érvelési hibák? 
 

Vannak-e rejtett előfeltevések a szövegben? 
Ha igen, melyek azok? 

 
Nánási Tamás: Válaszút előtt Európa, Magyar Nemzet, 2010. április 29. 



Összefoglalás 

Gyakran érdemes a szövegek elolvasása előtt 
háttérinformációkat szerezni a szövegről, a 
szerzőről, és esetleg a kiadóról. 
 

Érdemes az aláhúzások és a széljegyzetek 
koherens rendszerét kialakítani, mert egy 
„összefirkált” szöveget könnyebben tudunk 
kivonatolni. 
 

A kivonatolás segít a szöveg kritikai 
vizsgálatában, megkönnyíti annak megértését 
és bírálatát.   



A következő óra témái 

Könyvismertető / ajánló 

Könyvkritika 

Reakció 
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