
Mentés másként 

Ki viszi át – az olvasást 



Mentális hatások 

 10 év alatt háromszoros 
gyógyszerfelírás 
hiperaktivitásra 

 bal agyfélteke 
kihasználatlansága 

 lépésről lépésre történő 
feldolgozás,  

 betűkből, szavakból  
építkezés,  

 írásbeliség, beszéd 



Gyűlésbe nem járnak 

 Tanórán: 23 másodperc 

 Csetelés: lefelé nivellál 

 Egyre erősebb szubkultúra, nem engedik a 
felnőtt világba történő nyelvi szocializációt 

 Egyetem: írásbeli vizsgák 

 Tanuláson túl: emberi kapcsolatok 



Elszigetelődés 

 PISA2009: 494, átlag felett 1 
ponttal  

 PISA2012: 488, átlag alatt 8 
ponttal 

 2009: 40%-kal nőtt az 
„újságolvasás” 

 2012: mindennapi lett a social 
media, csetelés, nyelvi 
gettó,szleng 

 



Intelligencia és szövegalkotás 

 A Flynn-effektus 

 Az intelligencia nő, a 
szövegalkotó képesség 
romlik 



Életvezetési hatások 

 Az agy abban fejlődik, amire 
az ember „rágyúr” (londoni 
taxisok) 

 A praktikus, egyszintű 
gondolkodás nélkülözi az 
absztrakciót és a hipotézist 

 Hipotézis nélkül nincs 
erkölcsi gondolkodás 

 Miben jobbak: multi-tasking, 
problem-solving, laterális 
gondolkodás 

 Mi tűnik el: tekintélytisztelet 



Szókincs és szociális háttér 

 Amerikai 6 évesek: 

- Értelmiségi 2.150 szó 

- Munkásosztály: 1.250 szó 

- Munkanélküliek: 620 szó 

 

- Amerikai átlagfiatal: 

- Egyetem kezdetekor 12 ezer 

szó, befejezésekor 17 ezer 

- Gyenge ösztönzés, hiszen 

2.000 szóval az elénk kerülő 

szövegek 80%-át megértjük 



Tabletek, okostelefonok 

 Hamarosan nem lesz 

mérhető az online idő 

 Legfrissebb, speciális 

tabletmérés: írásbelivé vált a 

kommunikáció 

 Szavak megtanulásához 

elsősorban hallá és az 

audiális inger ismétlődése 

kell 



1. Juttassuk levegőhöz! 

Túlságosan sok a 
zavaró tényező a mai 
környezetben. A 
legnagyobb segítség, 
ha csendet 

teremtünk.  



2. Mozgassuk! 

Pontos, teljesíthető 
instrukciók. 

Órán is 
olvastathatunk. 

Sok elméleti 
eszmefuttatásnál 
többet ér. 



3. Állítsuk választások elé! 

Mindig kínálni kell, 
és mindig többfélével. 
A választás az 
interiorizálás első 

lépése.  



4. Élesszük újjá a könyvtárunkat! 

Könyvekkel is úgy 
kell etetnünk, 
ahogyan étellel. Azt se 
várjuk el tőle, hogy 
megfőzze az ebédjét. 



5. Hassunk rájuk a referenciaközeg által! 

Ha a barátai 
olvasnak, ő is olvasni 
fog.  

FB-megoldások. 



6. Szülők bevonása!   

A fiúk leginkább azért 
nem olvasnak, mert 
női tevékenységnek 
vélik. 



7. Ne kényeskedjünk!  

Majdnem mindegy, 
hogy mit olvas. Nem 
kell, hogy értékes 
olvasmány legyen. 



8. Tegyük intézményessé!  

Legyenek meg az 
olvasás fesztiváljai, 
napi órái, 
körülményei. A 
tevékenység 
megszokása 
megment a kezdés 
nehézségétől. 



Nagy kérdések 

- e-book 

- Ismeretterjesztő (Csányi 

Vilmos stb) 

 

 



Miket ajánlhatunk? 

 Nógrádi Gábor 

 Gerald Durrell  

 Békés Pál 

 Darvasi László 

 Brunella Gasperini 

 Hugh Lofting 

 J.K.Rowling 

 J.R.R. Tolkien 

 Edgar Rice Burroughs 

 Rejtő Jenő 

 



 Kipling 

 Karl May 

 Harper Lee 

 Böszörményi Gyula 

 Meggin Cabot 

 Anthony Horowitz 

 Sue Townsend 

 Christopher Paolini 

 Csillagok háborúja 

 (Leiner Laura) 

 

 

 

 



További ötletforrások 

 Diáknaptár 

 Tankönyv 

 templomdomb ezt olvassák 

 könyvolvasási kaszás 

veronika 

 



Megvitatható 

A/ Non-fiction vagy mindenáron nagyepika? 

 

B/ Csak célolvasmányok vagy lehetnek 

eszközolvasmányok is? 

 

C/ E-book egyenértékű, vagy szükséges a 

könyv illata?? 

 


