
A tudatosság a didaktika egyik ősi el-
ve, melynek azonban ellentmondani
látszik az, hogy a készségek auto-

matizálására törekszünk. (1) A metakogní-
ció az utóbbi években központi szerepet ka-
pott a pszichológia, a nyelvészet és az okta-
tás-nevelés számos területén, beleértve a
memória, a megértés, a figyelem, a kom-
munikáció és az általános problémamegol-
dás folyamatait is. (2) A kutatók kimutatták,
hogy az intelligenciamodellek és az egyéni
különbségek is összefüggenek a metakog-
nitív komponensekkel. A metakognícióval
foglalkozó szakirodalom gyakran kevere-
dik ellentmondásokba azzal kapcsolatban,
hogy a kogníció mely aspektusai tartoznak
a fogalom alá, és ezek hogyan kapcsolód-
nak egymáshoz és teljesítményünkhöz, ho-
gyan segíthetnek a hatékonyabb megisme-
résben. A magyarországi köztudatban még
nem elterjedt fogalom a metakogníció,
ezért az a szándékunk, hogy általános beve-
zetőt nyújtsunk az olvasó számára.

A tudás kognitív és metakognitív aspek-
tusának elkülönítése már Vigotszkijnál is
megfigyelhető. (3) Ő két lépcsőfokot említ
a tudás fejlődésében, amelyekből az első
az automatikus, nem tudatos elsajátítás
(megtanultunk dolgokat, de nem tudjuk,
hogy tudjuk őket), a második lépcsőfokon
pedig a megszerzett tudásunkra fokozato-
san tudatos kontroll telepszik (elkezdjük
megérteni, hogy mit tudunk már és hogy
még mennyi mindent kell megtanulnunk).

A metakognitív kutatások elindítása
John Flavell nevéhez kötődik, aki a meta-

kogníció fogalmát két, némiképp egymás-
tól elkülönülő jelenségre vonatkoztatja: a
flavelli első definíció szerint, a metakog-
níció az egyén tudása saját kognitív folya-
matairól, az a képesség, hogy reflektálni
tud saját kognitív folyamataira, tudatában
van a tevékenységének egy-egy problé-
ma-megoldási folyamat során. (4) A má-
sodik definíció a metakogníciót a saját tu-
dás működtetésének kontrolljaként kezeli,
a problémamegoldás közben végrehajtott
önszabályozó mechanizmusokat tartal-
mazza. Az önszabályozó mechanizmusok
sorában tartozik a problémamegoldási kí-
sérlet eredményének ellenőrzése, a követ-
kező lépés megtervezése, a végrehajtott
cselekvések hatékonyságának megfigye-
lése, az egyén tanulási stratégiáinak tesz-
telése, felülvizsgálata és értékelése. S. G.
Paris és B. K. Lindauer ezek közül az ér-
tékelés, tervezés és szabályozás kategóri-
áit tárgyalta. (5) A tervezés folyamatában
kiválasztjuk azokat a stratégiákat, ame-
lyek segítenek elérni kitűzött céljainkat, a
szabályozás pedig az egyén tevékenysé-
gének megfigyelésére és esetleges korrek-
ciójára irányul, ugyancsak a kitűzött cél
elérése érdekében.

John Flavell több alkalommal kifejtet-
te, hogy a metakogníció jelentését pon-
tosítani lehet azáltal, hogy különbséget
teszünk a pszichológiai jelenségek kö-
zött, amelyekre a fogalom utal. (6) Az
első lépcsőben Flavell a kognitív folya-
matokat két részre osztja: a metakognitív
tudásra és a metakognitív élményekre.
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A metakogníció fogalma
a pedagógiában és a pszichológiában

A pedagógiai és pszichológiai irodalomban egyre több ’meta’ előtagú
kifejezés jelenik meg (például metamemória, metanyelv). A kognitív

pszichológia szakirodalmában is előtérbe került a megismerés, kogníció
’meta’ aspektusa. Habár a fogalom megnevezésére csak az 1970-es évektől

használatos a metakogníció szó, a mögöttes tartalom a korábbi
évtizedekben sem volt ismeretlen, hiszen léteztek olyan nézetek, melyek

tudásunkat tudatosnak tartották annak ugyancsak tudatosan kontrollált és
megfigyelt folyamataival együtt, és ezt a fajta tudatosságot tekintették

a tanulás segítőjének, sőt előfeltételének.



A metakognitív tudás a kognitív vagy
pszichológiai folyamatok eredményeire ha-
tó tényezőkről, illetve a változókról szóló
tudás. A változók a személy, feladat és stra-
tégia kategóriákba sorolhatók. A személy
kategória az emberekről mint kognitív élő-
lényekről szólót tudást tartalmazza. Továb-

bi három alkategóriára osztható fel: szemé-
lyen belüli (pl. annak tudása, hogy valaki
jól teljesít a verbális anyagokkal kapcsola-
tos feladatok során, viszont a térrel kapcso-
latos dolgokban nem); személyek közötti
(például annak tudása, hogy egy gyerek
okosabb, mint a testvérei); univerzális – az
emberi megismerés vagy pszichikum egye-
temes jellemzőiről alkotott elképzelések
(például annak tudása, hogy a rövid távú
memóriából könnyen törlődik az informá-
ció, és korlátozott a kapacitása). A feladat
kategória azt a tudásunkat tartalmazza,
mely szerint a különböző feladatok más tí-
pusú információfeldolgozást igényelnek
(például könnyebb a lényeget megtanulni,
mint valamit szóról szóra). A stratégia ka-
tegóriába a különböző célok elérésére szol-
gáló folyamatok tartoznak. Ilyen stratégiák
lehetnek például a fent említett értékelés,
tervezés és szabályozás. Egy stratégia al-
kalmazásának előfeltétele, hogy felismer-
jük és azonosítsuk a problémát és eldönt-
sük, hogy a kiválasztott módszerrel kíván-
juk azt megoldani. A fent említett változók
állandó kapcsolatban állnak egymással.

Flavell szerint a metakognitív tudás mi-
nőségileg nem különbözik bármely más-
fajta tudásunktól (például zenei tudás,
számítógépes tudás), így ennek is lehet-
nek deklaratív és procedurális válfajai. (7)

A metakognitív élményekben a kognitív
tevékenységek során felmerülő egyéni él-
mények sűrűsödnek össze. Egyrészről az
alany által világosan azonosítható tények-

kel foglalkozik (például: „Tudom a problé-
ma megoldását.”), másrészről pedig olyan
élményekkel foglalkozik, amelyek csak
alig tudatosulnak (például: az elégedettség
érzése, amely egy sikeres problémamegol-
dást kísér). (8) Az alábbi ábrán szemlélete-
sen is követhetjük az elmondottakat.

A. Brown megfogalmazásában a meta-
kogníció kifejezés az egyén kognitív te-
vékenységének szándékos és tudatos
kontrolljára vonatkozik – vagyis, megis-
merés a megismerésről, gondolkodás a
gondolkodásról. (9)

Flavellhez hasonlóan Michael J. Law-
son is a metakogníciót a kogníció egyik di-
menziójaként kezeli. (10) Tehát a kognitív
folyamatok két részre oszthatók: a meta-
kognitív tudásra és a végrehajtó folyama-
tokra. Ezt a két részt az különbözteti meg
egymástól, hogy amíg a végrehajtó folya-
matok automatikusak, ezért nem tudatosan
jelentkeznek, addig a metakognitív folya-
matok tudatosak.

Más kutatóknál is jelentkezik ez a ket-
tős felosztás. (11) Az egyik dimenzió
szintén a metakognitív tudás elnevezést
kapta, a másik elnevezése viszont meta-
kognitív képesség lett. Ide olyan, kontex-
tustól független stratégiák tartoznak,
amelyek azonnal felhasználhatók a kog-
nitív feladatok megoldása során és a fla-
velli definíciók kapcsán már említett ön-
szabályozó mechanizmusokat tartalmaz-
zák. A metakognitív tevékenységek még
további szempontok szerint is vizsgálha-
tók. Például tágak az életkori variációk,
változók a képességszintek mentén is, és
hatékonyságuk gyakorlással, irányított
tanulással változtatható.

A metakogníció szerepét szinte az öszszes
tantárgyban vizsgálták már, a természettudo-
mányoktól kezdve, a matematikán keresztül
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a sportig, és legfőképpen az olvasás folya-
mata során. Az olvasás területén a metakog-
níció utalhat arra a tudásra, amelylyel vala-
mely személy rendelkezik az olvasás folya-
matáról (például: balról jobbra olvasunk, a
betű más mint a szó), (12) illetve lehet az a
képesség, amellyel az olvasó a fent említett
tudást alkalmazza arra, hogy megértse az ol-
vasott szöveget. (13) Az olvasási feladatok
minél hatékonyabb megoldása érdekében a
gyakorlott olvasók felhasználják az erőssé-
geikről, érdeklődési területeikről, a szövegek
szerkezetéről rendelkezésükre álló metakog-
nitív tudást, és alkalmazzák a megfelelő stra-
tégiákat. (14) Ugyanakkor az olvasók megfi-
gyelik szövegértésüket és értékelik tevé-
kenységüket a kitűzött olvasási feladat függ-
vényében. (15) Az is igaz, hogy a gyakorlott
és érett olvasók már nem tudatosan értékelik
a szövegértésüket, csak akkor lépnek a tuda-
tos felszínre, ha valami akadály állja a meg-
értés útját. (16) Amint az a fenti összefogla-
lóból is kitűnik, számos körülménynek kell
egy időben megvalósulnia ahhoz, hogy létre-
jöjjön a metakognitív tudatosságnak neve-
zett állapot.

Az eddigiekben szó esett a metakogní-
ció meghatározásáról, illetve alkalmazási
területeiről, s mindezt egy példával illuszt-
ráltuk. Befejezésül arról szólunk, hogy mi-
lyen módszerekkel vizsgálható a metakog-
níció. L. Baker és A. L. Brown a követke-
ző módszereke említik, legtöbbjüket az ol-
vasási folyamatban betöltött szerep vizs-
gálatára alkalmazva:

Kérdőíves és konfrontációs kutatások.
Ezek célja megtudni, mennyit tudnak az
alanyok a gondolkodás bizonyos jellemző-
iről, beleértve saját magukat mint gondol-
kodókat is.

Hibadetektálás. Egy adott szövegben
szerkezeti, nyelvtani vagy jelentésbeli hi-
bákat rejtünk el véletlenszerűen, melyek
zavarólag hatnak a szövegértésre. Az olva-
sók feladata rájönni arra, hogy saját ma-
guk, vagy a szövegben elrejtett hibák miatt
nem értik az adott szöveget.

Önmagunkról adott jelentések. Az ala-
nyokat megkérik, hogy képzeljenek el egy
problémamegoldási szituációt és jelezzék
előre, hogy tudnák a legjobb teljesítményt

nyújtani. Illetve, a vizsgálatot végző szemé-
lyek arra is felkérhetik az alanyokat, hogy
kommentálják gondolataikat és viselkedé-
süket a problémamegoldási folyamat során.

Magabiztossági rangsorolás. Az ala-
nyoknak itt rangsorolniuk kell, hogy
mennyire biztosak a feltett kérdésekre
adott válaszaik helyességében.

Szövegkiegészítés. A feladat készítői sza-
vakat, szószerkezeteket hagynak ki egy
szövegből. Az olvasóknak a kontextus
alapján következtetniük kell a kihagyott
szavakra, szószerkezetekre. Ezeken a fel-
sorolt módszereken kívül még megemlít-
hetők olyan technikák is, amelyek egy
vagy több külső megfigyelő tevékenységén
alapulnak, például az olvasás során a szem-
mozgás és az olvasási ütem megfigyelése.

Ezeken a felsorolt módszereken kívül
még megemlíthetők olyan technikák is,
amelyek egy vagy több külső megfigyelő
tevékenységén alapulnak, például az olva-
sás során a szemmozgás és az olvasási
ütem megfigyelése.

Az elmondottakat összefoglalva, úgy
tűnik, érdemes nagyobb figyelmet szentel-
ni a problémamegoldási folyamatok meta-
kognitív aspektusaira, mert azáltal fejlő-
dést érhetünk el tanulóink kognitív tevé-
kenységében.
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M inden vizsgálódásunk, amely
gazdasági, politikai, katonai,
kulturális, civilizációs, tudomá-

nyos, technikai, természeti stb. környeze-
tünkre, azaz a világra, s szűkebb körben
Európára irányul, a mi sajátos, magyar
szempontunkból történik: azért, hogy
megismerve ezt a környezetet, fel tudjuk
használni ezen ismereteket a magunk épü-
lésére, tehát a nyugat-európai régióhoz va-
ló közeledésre és integrációra.

Ezért tartom fontosnak az Euro Info Ser-
vice kiadásában az 1996-os év legvégén az
Európáról a katedrán című munka megje-
lenését Halm Tamás és Kőrösi István tollá-
ból, akkor is, ha az utóbbi években az Eu-
rópai Unióról számos más, gyakran igen
komplex tanulmánykötet és könyv jelent
meg. Mert minden megjelent könyv apró
lépés Európa „megtanulásának” folyama-
tában. Ez a kiadvány pedig, a megcélzott
olvasóközönséget tekintve, továbbgyűrűző
hatásokat indukálhat az egész magyar tár-

sadalomban, hiszen elsősorban nem egy
szűk szakmai közönségnek szól, hanem
egy sokkal szélesebb rétegnek: a középis-
kolai tanári gárdán keresztül a teljes kö-
zépiskolai ifjúságnak, amely pár év múlva
a felnőtt nemzedék gerincét fogja alkotni.

Nemcsak a megcélzott közönség szem-
pontjából figyelemre méltó azonban ez a
munka. Kőrösi és Halm ezzel az alcím
szerint középiskolai tanári kézikönyvnek
szánt művel, a szerteágazó és gazdag téma
összefogott, mégis részletező áttekintése,
világos szerkezete, logikai tagoltsága ré-
vén olyan kézikönyvet alkotott, mely al-
kalmas az olvasó európai uniós ismeretei-
nek megalapozására és rendszerzésére.

A szerzők tömören, világosan és közért-
hetően tekintik át az európai integrációs fo-
lyamat fő állomásait, s Winston Churchill
zürichi beszédétől kezdve évszázadunk vé-
géig vázolják a bejárt és bejárandó integrá-
ciós utat, gazdasági és politikai nézőpont-
ból egyaránt. Európa, az Európai Unió, Ma-

Mi, Európa és az integráció
Amikor az európai integrációról beszélünk, nyíltan vagy burkoltan

magunkról is beszélünk. Magunkról, azaz Magyarországról. Mert a mi
szemszögünkből nézve és önmagunk számára mi állunk a világ

középpontjában, még ha ez a középpont nagyon kicsi,
gyenge, relatív és esetleges is.


