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Egy lehetséges tanulási-tanulássegítés modell a kritikai 
gondolkodás és az (inter)aktív tanulás érdekében. 

A tanulóknak kritikai gondolkodóvá válása nem történik meg 
automatikusan. A tanulóknak személyes tapasztalatot kell 
szerezniük arról, hogy mit jelent az információval való 
találkozás, hogyan dolgozzák fel, és miként alakítsanak ki 
belıle a maguk számára is használható információt. A kritikai 
elemzés és az elemzı folyamat újragondolásának 
szisztematikus útját kell bejárniuk. Ahhoz, hogy ez a tanulók 
közösségében megtörténjen, a tanárnak a gondolkodás és a 
tanulás rendszerszemlélető, ugyanakkor magától értetıdı 
keretét kell biztosítania. A rendszerszerőség azért fontos, mert 
így a tanulók képesek megérteni és következetesen alkalmazni 
e folyamatot. E keretnek másrészrıl azért kell magától 
értetıdınek lennie, hogy a tanulók maguktól is felismerjék, 
éppen hol tartanak e folyamatban, így akkor is ellenırizni és 
irányítani tudják azt, amikor egyedül tanulnak. 

Az ily módon felfogott tanulás-tanulássegítés lehetséges 
kerete, modellje az RJR (Ráhangolódás – Jelentéstulajdonítás 
– Reflektálás) modell. 

A ráhangolódás (vagy felidézés) fázis 

A tanulók elıször aktívan felidézik a témáról való tudásukat. 
Ez arra ösztönzi ıket, hogy vizsgálat alá vegyék mindazt, amit 
tudnak, és gondolkodni kezdjenek arról a témáról, amelyet 
hamarosan részleteiben is megismernek. Ennek a lépésnek 
kiemelt jelentısége van, hiszen minden maradandó tudást a 
már meglévı és megértett ismeretek kontextusába ágyazzuk 
be. A kontextus nélkül bemutatott információ, illetve azon 
információ, amelyet a tanuló nem tud összekapcsolni saját 
tudásával, hamarosan feledésbe merül. A tanulási folyamat 
során az új ismereteket a már meglévı ismeretekkel 
kapcsoljuk össze. A tanulók az újonnan megértett dolgokat a 
már meglévı tudásukra és vélt tudásukra építik. A korábbi 
valós és vélt ismeretek felelevenítésével olyan alap 
kialakulását segítjük elı, amely elengedhetetlenül szükséges 
az új információ hosszú idıre való megértéséhez. Így azokra a 
félreértésekre, ellentmondásokra és tévedésekre is 
rámutathatunk, melyek máskülönben elkerülnék a tanulók 
figyelmét. 

A jelentéstulajdonítás (vagy jelentésteremtés) fázis 

A tanuló ebben a fázisban ismerkedik meg az új 
információkkal és gondolatokkal. Ez történhet úgy, hogy 
elolvas egy szöveget, megnéz egy filmet, meghallgat egy 
elıadást, valamilyen kísérletet folytat le stb. 

A jelentés megteremtése fázis legfontosabb célja abban 
áll, hogy fenntartsa a felidézési fázis alatt kialakult figyelmet. 
További cél, hogy segítse a tanulókat a bennük lezajló 
megértési folyamat nyomon követésében. Azok, akik 

hatékonyan tanulnak és hatékonyan olvasnak, folyamatosan 
figyelemmel kísérik azt, mi játszódik le bennük akkor, amikor 
új információval találkoznak. İk újraolvassák azt, amit nem 
értenek pontosan. İk a meghallgatott elıadáshoz 
kapcsolódóan kérdéseket tesznek fel, vagy a késıbbi tisztázás 
érdekében jegyzeteket készítenek. Ha a tanulók figyelemmel 
kísérik saját megértésük folyamatát, az információt aktívan 
saját gondolkodásmódjukhoz illesztik. Így célirányosan 
kapcsolják össze az újat a már ismerttel, mintegy hidat 
építenek a már meglévı ismereteik és az új ismeretek között, 
így téve lehetıvé az új befogadását. 

A reflektálás fázis 

A tanulók a reflektálás fázisa során szilárdítják meg az 
újonnan tanult ismereteket, és aktívan alakítják gondolkodásuk 
elméleti keretét az új gondolatok befogadása céljából. Ebben a 
fázisban sajátítják el „igazán” a tudást. Maradandó ismeretekre 
ebben a fázisban tesznek szert. 

A tanulás olyan folyamat, amelyben változunk, amelyben 
bizonyos értelemben más emberekké válunk. Függetlenül 
attól, hogy ez a változás új dolgok megértésében, más 
viselkedési módok kialakulásában vagy új 
gondolkodásmódban ölt testet, a tanulással igazi és maradandó 
változás megy végbe. Ez a változás csupán akkor jön létre, ha 
a tanulók aktívan alakítják a meglévı gondolkodásmódjukat 
annak érdekében, hogy képesek legyenek befogadni az új 
gondolatokat. 

A reflektálás fázisának egyik célja, hogy a tanulók saját 
nyelvükön fogalmazzák meg azokat az új gondolatokat és 
információkat, amelyekkel találkoztak. Erre azért van szükség, 
hogy létrejöhessenek az új gondolati sémák. A maradandó 
tudás megszerzése és az elmélyült megértés személyes dolog. 
A tanuló arra emlékszik leginkább, amelyet saját kontextusába 
helyezve értett meg, saját szavaival megfogalmazva. A 
megértés akkor válik maradandóvá, amikor az információt 
jelentéssel teli, kontextuális keretbe ágyazzuk. 

E fázis további célja, hogy jelentıs mértékő 
gondolatcserét generáljunk a tanulók között. Nemcsak 
kifejezıkészségük fejlıdik, de saját gondolati rendszerük 
kiépítése közben másokéval is megismerkednek. A reflektálás 
fázisának vitái során a tanulók egy sor különbözı 
gondolkodásmóddal ismerkednek meg.  

A tanulás folyamatának e fázisa a tudásrendszer 
változásának, az új módosult koncepciók kialakulásának 
fázisa. A tanulók az új információ integrációjának sokféle 
módjával találkoznak, így bennük is rugalmasabb 
gondolkodásmód alakul ki, amit a késıbbiekben hasznosabban 
és célirányosabban tudnak alkalmazni.”  


