
253. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

Durst Péter

Az olvasott szöveg értésének feladatai:
céljuk és összeállításuk problematikája

a magyart idegen nyelvként tanító tananyagokban

1. Bevezetés
A magyar idegen nyelvként való tanításához hosszú ideje készülnek tananyagok,

és mindig nagy figyelmet szenteltek a tananyagok minõségének és a fejlesztésnek.
Ebben a dolgozatban olyan szempontból közelítem meg a témát, amely eddig véle-
ményem szerint nem kapott elég figyelmet. A nyelvi készségek szisztematikus fejlesz-
tése központi kérdés a nyelvtanításban. Az olvasott szövegértéssel kapcsolatos szak-
irodalom és a magyar nyelvkönyvek olvasmányainak összevetése azonban felhívja a
figyelmet egy hiányosságra. Általában a magyar nyelvkönyvekben szereplõ olvasmá-
nyok rendezõelve a megtanítandó nyelvtanon alapszik, és más szempontokat nem vesz
figyelembe. A nyelvtan szövegben történõ bemutatása elengedhetetlen, azonban ezek
a szövegek az olvasott szöveg értésének készségfejlesztéséhez nem megfelelõek. Ezért
az látszik a legjobb megoldásnak, ha bizonyos szint fölött e két célra külön készítünk
olvasmányokat.

A következõkben az olvasott szöveg értésének nyelvi készségét fejlesztõ fel-
adatok jellemzõit vizsgálom a magyar mint idegen nyelv tanításának kontextusában,
és felvázolok egy modellt, melynek alapján feladatokat lehet összeállítani. A dol-
gozat célja, hogy a magyar nyelv tanításának erre az eddig elhanyagolt szempont-
jára felhívja a figyelmet, illetve ötletekkel szolgáljon azoknak a nyelvtanároknak,
akik saját tananyagot állítanak össze.

A nyelvi készségek fejlesztésére régóta nagy hangsúlyt fektetnek az angol nyelv
tanításával foglalkozó módszertani munkák, amelyek kutatások és gyakorlati tapasz-
talatok alapján dolgozzák fel a kérdést. A magyar tanításával kapcsolatban az olva-
sott szöveg értésének készségét még nem vizsgálták ilyen részletességgel, ezért cél-
szerûnek láttam az angol források használatát is. A felhasznált irodalmak általában
nem kizárólagosan az angoltanítás kontextusában vizsgálják az olvasást, ezért alkal-
mazhatóak a magyar nyelv tanításával kapcsolatban is.

A dolgozatban az olvasás szó mindig idegen nyelven (magyarul) történõ olva-
sást jelent, és a szöveg szóval mindig idegen nyelvû (magyar) szövegre utalok. A
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magyart idegen nyelvként tanító könyveket általánosságban említem, szerzõk és
címek szándékosan nem szerepelnek, mert az egyes nyelvkönyvek elemzése nem
tartozik a jelen dolgozat céljai közé.

2. Az olvasmányok célja
2.1. Olvasástechnika és/vagy nyelvtanulás

Milyen célt szolgálnak a nyelvkönyvekben található olvasmányok? A kérdés
egyszerûnek tûnik, azonban a válasz nagyon sokrétû. Alapvetõ célnak kell lennie, hogy
a nyelvtanulót a valós életben elõforduló olvasási feladatokra felkészítse. Olvasni sok-
féleképpen lehet, mert más olvasási technikát igényel pl. egy regény, illetve egy új-
ságban a tévémûsor olvasása, amikor egy bizonyos fajta mûsort keresünk benne. Az
idegen nyelven történõ olvasásnak továbbá vannak sajátos szempontjai, hiszen elõfor-
dulhat például, hogy a nyelvtanulónak olyan szöveggel kell megbirkóznia, amelyben
nem ért minden egyes szót. A különbözõ olvasási módokat, technikákat lehet tanulni
és fejleszteni is. Ez valóban fontos feladat, mert az elõbb említett szituációban példá-
ul a gyakorlottabb nyelvtanuló már el tudja dönteni, hogy az ismeretlen szó fontos-e
a szöveg megértése szempontjából, és ha igen, akkor tud következtetéseket levonni a
szövegkörnyezetbõl. Ezt a készséget azonban nem minden nyelvtanuló tudja ösztö-
nösen használni, ezért lehet hasznos a gyakorlás. Kérdéses, hogy milyen mértékben
szükséges olvasási technikákat tanítani a nyelvórán. Nuttal (1982: 31) az olvasásóra
céljáról írva kifejti, hogy annak nem a nyelvtanítás a célja, hanem az, hogy fejlesszük
a diákoknak azon készségét, hogy a szövegbõl a tartalmat kivonják. Eközben termé-
szetesen idegennyelv-tudásuk is fejlõdik, de ez csak „ráadás”.

Harmer (1991: 181-235) széles körben használt módszertani könyvében az ol-
vasásról mint „befogadó” nyelvi készségrõl (Receptive Skills) kiemeli, hogy az le-
hetõvé teszi, hogy a nyelvtanuló a tudásához mérten viszonylag magas szintû szö-
veggel foglalkozzék (föltétlenül magasabb szintûek ezek a szövegek, mint amelyeket
maguk a nyelvtanulók produkálnak beszéd közben vagy írásbeli feladatokban). A
szövegek olvasásának egyik alapvetõ célja, hogy a nyelvtanuló a helyesen használt
nyelvvel dolgozzon, és az olvasás így elõsegítse szavak, kifejezések, nyelvtani szer-
kezetek elsajátítását. Ez a vélemény némileg eltér az elõzõtõl, de úgy gondolom,
hogy nem nehéz megtalálni az arany középutat. A nyelvtanulókban érdemes tuda-
tosítani az olvasási feladatok céljait, és érdemes az olvasási módszereket tanítani –
az ilyen feladatokat a késõbbiekben részletesebben tárgyalom –, de legalább annyira
fontos figyelembe venni a másodikként említett szempontot is.

A nyelvkönyvek (kurzuskönyvek) terjedelme és felépítése korlátozza az olva-
sási technikák fejlesztésének lehetõségét, és az ilyen jellegû feladatok mennyiségét
is. Ezekben a könyvekben az elõbb említett középúton járva lehet olvasási módsze-
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rekkel megismertetni a nyelvtanulókat, ugyanakkor kihasználni azokat a lehetõsé-
geket, melyeket a szöveg a nyelvi szerkezetek és a szókincs gyakorlására kínál. Az
olvasási technikák tudatos gyakoroltatására pedig külön erre a célra kidolgozott se-
gédanyagokra van szükség.

2.2. Az új nyelvtan és az új szókincs bemutatása

A jelenleg használatban lévõ magyar nyelvkönyvek nagy részénél az olvasmá-
nyok azt a célt szolgálják, hogy az új nyelvtant bemutassák, illetve a lecke szókincsét
felvonultassák. Ez a fajta szöveg egyértelmûen más célt szolgál, mint az olvasott
szöveg megértésére használt szövegek vagy olvasmányok.

Az olvasott szöveg megértésének feladataihoz nem lehet ismeretlen nyelvtan-
nal és új szókinccsel teletûzdelt szövegeket használni. (Lásd késõbbiekben a szö-
veg nehézségérõl és az ismeretlen szavak kezelésérõl szóló részt.) Az ilyen szöveggel
ugyanis semmi mást nem lehet csinálni, mint elolvasni és lefordítani, vagy a köz-
vetítõ nyelvet nem használó csoportban megmagyarázni az új nyelvtant és az új sza-
vakat. Kétségtelen, hogy az új nyelvtani szerkezeteket és az új szavakat is jól ért-
hetõ, világos szituációba helyezve lehet a leghatékonyabban bemutatni, és ezért az
ilyen párbeszédeknek, szövegeknek van létjogosultságuk a nyelvkönyvekben. A
tananyag összeállításakor és az órák tervezésekor azonban oda kell figyelni arra,
hogy az ilyen olvasmányok ne kerüljenek túlsúlyba. Az új nyelvtanban és szókincs-
ben bõvelkedõ szövegek kizárólagos használata nagyon leszûkíti az olvasmány fel-
használásának lehetõségeit. Alapos körültekintést igényel tehát az a kérdés, hogy
melyik szöveg milyen célokra használható fel.

Az új nyelvtant és szókincset bemutató olvasmányokra tehát szükség van – ha nem
is olyan mértékben és terjedelemben, ahogy azt sok tananyagban láthatjuk. Azonban
ezek az olvasmányok nem felelnek meg a szövegértés készségfejlesztésének. Célszerû
megoldás tehát, hogy a már használatban lévõ tankönyvekhez kiegészítõ olvasmányo-
kat készítsenek a nyelvtanárok, az új nyelvkönyvekben pedig külön szövegeket állít-
sanak össze a szerzõk az olvasott szöveg megértésére irányuló feladatokhoz.

Aki tanított már magyart külföldieknek, tisztában van azzal, hogy mennyire
nehéz a kezdõ nyelvórákon összefüggõ szövegeket használni. A magyar nyelv mor-
fológiai gazdagsága viszonylag hosszú ideig nagyon leszûkíti a lehetõségeket. Kezdõ
szintû csoportnál elég nagy feladat az is, hogy olyan szövegekkel dolgozzunk, ame-
lyek a beszédben valóban elõforduló mondatokat tartalmaznak. Elég hosszú ideig
kevés lehetõség nyílik arra, hogy összefüggõ szövegeket olvassunk, és az az elvá-
rás, hogy a szövegértés céljára külön feladatokat készítsünk, szintén megvalósítha-
tatlan egy bizonyos nyelvtudási szint alatt. Amikor azonban a nyelvtanuló tisztában
van az alapvetõ nyelvtani szabályokkal, törekednünk kell a szövegeknek a fent
említett szempontok szerinti különválasztására.

AZ OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSÉNEK FELADATAI…
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Érdemes még megemlíteni egy – a tanárok és a nyelvtanulók szempontjából –
fontos tényezõt is. A nyelvtanárnak ki kell töltenie az órákat, és ezt általában pró-
bálja élvezetes és egyben hasznos feladatokkal megtenni. A dinamikus, érdekes fel-
adatok és témák, amelyek az olvasott szöveg értése kapcsán felmerülnek, segítenek
a nyelvtanárnak mozgalmas és aktív órák tartásában, s erõsebb motivációt nyújta-
nak a nyelvtanulók számára is.

A morfológiai gazdagsághoz viszonyítva elég kis terjedelmûek a nyelvkönyve-
ink (és sorozataink), így nem adnak módot megfelelõ mennyiségû gyakorlásra. A
feladatok és a meglévõ nyelvtudás megerõsítését elõsegítõ olvasmányok hiányát
tükrözi tehát a terjedelem is. A tankönyvek felépítése miatt nincs idõ a tudás meg-
erõsítésére, a kitûzött nyelvtan elsajátítása után a tanuló rögtön a következõ új anyag-
gal szembesül. A nyelvtanárok nagy része sok kiegészítõ anyagot (olvasmányt, szó-
kincsfejlesztõ és beszédkészséget fejlesztõ feladatokat, szituációs gyakorlatokat) visz
be az órára. A nyelvtanárok munkáját megkönnyítené, ha a nyelvkönyvek több ilyen
jellegû feladatot tartalmaznának, köztük több olyan olvasmányt, amelynek célja nem
az új nyelvtan bemutatása vagy gyakorlása, hanem a meglévõ tudás használata.

3. Az olvasott szöveg értésének fejlesztése
3.1. Az olvasmányok tartalma

A szövegértés fejlesztéséhez használt szövegek vizsgálatakor több szempontot
kell figyelembe venni. A tananyag tematikus és nyelvi tartalma, illetve a felhasz-
nálásához adott feladatok módszertana alapvetõ fontosságúak.

Külön figyelmet érdemel az olvasmányban feldolgozott téma és az olvasmány-
ban használt nyelvtan. A nyelvkönyveknek feladatuk a kultúra bemutatása is, ezért
gyakran találkozhatunk olyan olvasmányokkal, amelyek országismereti témát dolgoz-
nak fel. Ilyen témájú olvasmányokra szükség van, azonban nem szabad elfelejteni,
hogy sok esetben megértésükhöz történelmi vagy más kulturális ismeretekre van szük-
ség, és ez nehezítheti a szövegértést. Ez sokkal inkább függ az adott csoporttól, mint
az adott nyelvi szinttõl, hiszen pl. egy nem keresztény kultúrából érkezõ nyelvtanu-
lónak a húsvéti ünnepekrõl szóló szöveg megértéséhez elképzelhetõen hosszas magya-
rázatra van szüksége. Más nyelvek (fõleg az angol) tanításakor/tanulásakor gyakran
találkozunk olyan szöveggel, amely egy érdekes emberrõl vagy eseményrõl szól. Az
ilyen téma általában nem közvetít semmilyen kulturális értéket, azonban nincs hozzá
szükség háttérismeretekre, ami megkönnyíti a szöveg feldolgozását.

A tartalom vizsgálatakor a szövegben feldolgozott témán kívül még a nyelvi
tartalom is figyelmet érdemel, hiszen ez határozza meg, milyen szintû tanulókkal
használhatjuk a szöveget, s milyen nehézségeket jelent ez majd nekik. Ahogy már
említettem, a leckék és olvasmányok leginkább az új nyelvtan és az új szókincs
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megtanítására összpontosítanak. Az olvasmányokhoz kapcsolódó feladatok szinte
kivétel nélkül az új nyelvtant gyakoroltatják, sok esetben az új szókinccsel kombi-
nálva. (Pl. ha a lecke témája az egészség, a megtanítandó nyelvtan pedig a felszólí-
tó mód, akkor a gyakorló feladatokban ezt a kettõt összekapcsolva a nyelvtanulók-
nak felszólító mondatokat kell alkotniuk az új szókincs felhasználásával.) Ez a
módszer nem ad alkalmat a tudás elmélyítésére, a sok ismeretlen, illetve új elem
használatával megnehezíti az olvasmányok feldolgozását és a feladatok elvégzését.
A nyelvkönyvekben található nyelvi anyag terén is vannak hiányosságok, de ez nem
ennek a dolgozatnak a témája. Szili Katalin (1984: 555-562) a külföldieknek írt
nyelvkönyvekben használt nyelv elemzésekor felhívja a figyelmet azokra a hiányos-
ságokra, amelyek az „élõ nyelv torzulásához vezetnek.”

A különbözõ céllal felhasználandó szövegek világos elkülönítésével lehetõvé
tehetnénk, hogy az új nyelvtant érthetõ szituációkban mutassuk be, az eddig meg-
szerzett tudást (beleértve a nyelvtani ismereteket és a szókincset is) pedig a szöveg-
értéses feladatokkal elmélyítsük, csiszoljuk. Az olvasott szövegértéshez használt
olvasmány és a hozzá kapcsolódó feladatok lehetõleg nem az új nyelvtan és az új
szókincs használatát erõltetik, hanem arra törekszenek, hogy a korábbi leckékben
már használt szavakat, nyelvtani szerkezeteket vonultassák fel.

A szövegértéshez használt olvasmány kiválasztása a „szintezéssel” kezdõdik:
olyan szöveget választunk ki, amelynek nehézségi foka kicsit meghaladja a befo-
gadók nyelvi szintjét (Bárdos 2000: 146). Annak meghatározására, hogy egy adott
csoport számára milyen nehézségû szöveg ajánlott, több olvashatósági teszt is léte-
zik, melyek figyelembe veszik a szókincset, a nyelvtani szerkezeteket, a mondatok
hosszát stb. (Nuttal 1983: 26-29). E tesztek közül az egyszerûbbeket különösebb
erõfeszítés nélkül is el lehet készíteni, és nagyon hasznosak lehetnek – különösen
akkor, ha hosszabb szöveg olvasásáról van szó (extenzív olvasás).

3.2. Az olvasmányok órai felhasználásának menete

A szövegértés feladatai nem egyszerûen egy elolvasandó szövegbõl és néhány
eldöntendõ vagy kiegészítendõ kérdésbõl állnak, hanem sokkal összetettebb lehet
a felépítésük. Ebben a részben a feladatok sorrendjét és ennek szerepét ismertetem.
Bárdos (2000: 146) az olvasmány bemutatását megelõzõ, az olvasmány feldolgo-
zását elõsegítõ és az olvasmány feldolgozását követõ gyakorlatokat említi. Harmer
a lényegében ugyanilyen célokat szolgáló „bevezetés (lead-in) – olvasás a feladat
elvégzéséhez (students read for task) – szöveghez kapcsolódó feladat (text related
task)” hármasa között még fontosnak tartja megemlíteni a bevezetés után a szöveg-
értési feladat kijelölését (T directs comprehension task), s a szöveghez kapcsolódó
feladat elõtt az ellenõrzést (T directs feedback), amelyek a gyakorlati nyelvtanári
munka során valóban elengedhetetlen lépések.

AZ OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSÉNEK FELADATAI…
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Miként láttuk, nem célszerû az olvasmány feldolgozásához felkészülés nélkül
hozzáfogni. Az olvasás elõkészítése többféle módon is megvalósulhat, a szövegér-
tési feladat céljától függõen kaphat kisebb vagy nagyobb jelentõséget. Természetes
körülmények között minden olvasott szövegrõl rendelkezünk bizonyos informáci-
óval: ha nem is pontosan, de nagy vonalakban tudjuk, ki írta, kinek szól, s mi a cél-
ja. A nyelvkönyvekben ezt az információt érdemes a szöveg olvasása elõtt tisztáz-
ni, mert egyébként a nyelvtanuló könnyen félreértheti a szöveget, vagy sokkal
nagyobb erõfeszítésébe kerül a szöveg megértése. Az elõkészítés része lehet még a
szókincs tisztázása is, mert elõfordulhatnak az adott szövegben olyan szavak, ame-
lyek kulcsfontosságúak a szövegértés szempontjából, és a nyelvtanuló valószínûleg
nem ismeri õket. Ha ez a szöveg feldolgozásakor derül csak ki, megszakadhat a lo-
gikusan felépített folyamat. Az olvasmány témájára való általános ráhangolódás
általában hasznos, és amennyiben szükséges, a szöveg megértéséhez nélkülözhetet-
len kulturális háttérismeretet is magában foglalhatja. Az elõkészítési fázis sokféle
feladat formájában kivitelezhetõ.

Az elõkészítést követõen kerül sor ténylegesen az olvasásra. Minden szöveget
valamilyen céllal olvasunk a nyelvórákon, és ezt a célt nagyon világosan meg kell
fogalmaznia a nyelvtanárnak. Ki kell jelölnie a feladatot, s meg kell bizonyosodnia
arról, hogy mindenki megértette, mit kell tenni. Az olvasási célokkal és a feladattí-
pusokkal részletesebben a következõ részben foglalkozom.

Pazarlásnak is nevezhetnénk, ha egy gondosan összeállított szöveg feldolgozása
itt véget érne, hiszen a szöveg nyelvi tartalmát, témáját ezernyi módon tudjuk még
ezek után használni. Kiindulási pontként szolgálhat beszédfordulatok drillszerû gya-
korlásához, vitákhoz, írásbeli feladatokhoz és egyéb kommunikatív feladatokhoz.

3.3. Az olvasás célja

A nyelvórán a szövegolvasás céljaként különbözõ feladatok teljesítését tûzzük
ki, amelyek a különféle olvasási technikák gyakorlásához igazodnak. Készségek,
alkészségek, stratégiák, stílusok szerint rendezve számos felosztása létezik az olva-
sásnak. Bárdos (2000: 138-139) az olvasás alaptípusairól szóló részben rámutat a
terminológiai és kategorizálási problémákra, majd a hazai gyakorlatnak megfelelõen
mutatja be azokat. Így az olvasásnak négy alaptípusát különbözteti meg:
• Extenzív olvasás; pl. szépirodalom olvasása. Viszonylag gyors tempójú, általá-

nos megértésre törekvõ olvasás.

• Intenzív olvasás. Alapos olvasás, a részletek megértése fontos cél.

• Információ lokalizálása (scanning).

• A lényegi pontok kiválasztása (skimming).
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Harmer (1991: 183-210) feladattípusai nagyon jól alkalmazhatók feladatok
összeállításakor, és Greenall–Swan részkészségek szerinti felosztásával is sok pont-
ban egyezik (idézi Medgyes 1997: 164). Ezek közül a fontosabbak:
• Jóslás. Az olvasmány témájának ismeretében tisztázzák a nyelvtanulók elvárá-

sait a szöveggel kapcsolatban (pl. milyen fõbb kérdéseket említ a dohányzás el-
leni harcról szóló olvasmány), majd az olvasás céljaként megfigyelik, hogy be-
igazolódtak-e az elvárásaik.

• Egy bizonyos információ megkeresése a szövegben (scanning); ennek során nincs
szükség az egész szöveg alapos elolvasására. A tanár fel is hívja a figyelmet arra,
hogy a nyelvtanulók ne törekedjenek minden szó megértésére.

• Az olvasmány lényegének megértése (skimming).

• Részletek megértése.

• Olvasás kommunikatív feladatok elvégzéséhez.

• Ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a szövegösszefüggésbõl.

Az ismeretlen szavak kezelése fontos készség, mert ennek gyakorlásával nagy-
mértékben fejleszthetõ a valós helyzetekben történõ olvasás (ahol nem áll mindig
rendelkezésünkre szótár). Itt azonban érdemes kitérnünk arra, hogy az olvasás fo-
lyamatáról kialakított modellek jelentõsen befolyásolták/befolyásolják a nyelvokta-
tást. Pszicholingvisztikai kutatások alapján alakult ki két modell: az alulról felfelé
(bottom-up) és a felülrõl lefelé (top-down) építkezõ modell. Míg az elõbbiben a be-
tûk, morfémák, szavak stb. által közvetített adatokból épül fel a szöveg, utóbbi alap-
ján az olvasást egy fajta kitalálós játékként lehet értelmezni. A felülrõl lefelé épít-
kezõ modell szerint a szöveg egy része alapján az olvasó feltételezéseket hoz létre,
majd ezeket megerõsítve halad tovább, vagy állít fel új hipotéziseket, és nem támasz-
kodik minden egyes betû vagy szó dekódolására. A nyelvtanításban – leginkább az
angol nyelv tanításában – nagy népszerûséget ért el az utóbbi nézet. Paran (1996:
25-34) számos kutatás eredményére hivatkozva felhívja a figyelmet arra, hogy a
találgatás szerepe minimális, az alulról való építkezés jelentõsége pedig kiemelke-
dõ. Stanovich interaktív-kompenzációs modelljére hivatkozva kifejti, hogy a nyelv-
tanuló gyakran a megfelelõ nyelvi ismeretek hiánya miatt támaszkodik a találgatásra.
Az idegen nyelvek tanítására vonatkozóan azt tûzi ki célul, hogy ahogy a nyelvta-
nulók nyelvtudása fejlõdik, egyre kisebb mértékben támaszkodjanak a felülrõl le-
felé következtetõ modellre. Stanovich modelljében a két szembeállított modell in-
kább kiegészíti egymást, szemben az addigi szélsõségekkel, melyek „egyfelõl
szétválasztották, másfelõl szembeállították a nyelvi tartalom közvetítésének termé-
szetes síkjait: a betûzés, illetve kiejtés; a nyelvtan, vagyis a szerkezetek; a szókincs
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és a propozicionális jelentés; illetve a pragmatika és a mûködtetni kívánt nyelvi funk-
ciók világát” (Bárdos 2000: 134).

Nem véletlen, hogy a Küszöbszint is kitér bizonyos követelményekre a szöveg-
olvasással kapcsolatban a Kompenzációs stratégiák fejezetben. Követelményként
támasztja, hogy „olvasóként a tanuló legyen képes [3] kikövetkeztetni ismeretlen
lexikai elemek (szavak, kifejezések) jelentését ismert elemekbõl álló kontextus alap-
ján” (Erdõs 2000: 160).

Az ismeretlen szavakkal való bánásmód tehát fontos része a nyelvtanulásnak
és az idegen nyelven való olvasásnak, de jelentõségét nem szabad eltúlozni.

4. Összegzés
Ebben a dolgozatban a magyar mint idegen nyelv oktatásának egy elhanyagolt

területére, az olvasott szöveg megértésének fejlesztésére hívtam fel a figyelmet. Az
olvasmányokkal szemben támasztható követelmények áttekintése után felvázoltam
egy általánosan használt modellt, amelynek alapján az olvasmányok órai feldolgo-
zását eredményesen végezhetjük.

Az itt érintett kérdések alapján világosan látható, hogy szükséges a magyar
nyelv tanításának sajátos szempontjait figyelembe véve megteremteni az elméleti
alapokat, mert azokra építve a gyakorlatban is használható tananyagokkal eredmé-
nyesebbé tehetjük a nyelvoktatást. A tankönyvek részeként vagy külön órai feladat-
ként használt olvasmányok összeállításán kívül a könnyített olvasmányok elkészí-
tése és szakszerû használata is sok lehetõséget és feladatot jelent a szakemberek
számára.
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