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GOMBOS PÉTER

DOBJ EL MINDENT
_ ÉS OLVASS!
Aligha kell bizonygatni, hogy átlag tizenévesek körében az olvasási
kedv gyakran igen csekély. Szépirodalmat faló könyvmolyok vannak persze (Péterfi Rita 2008-as adatai szerint a 10–14 évesek körében ez 14%),
de a többség szabadidejében inkább valamilyen digitális eszköz mellett
találja meg szórakozását.
Jómagam régóta állítom, hogy ez ellen jobb híján – tényleg csak muszájból, hisz az olvasóvá nevelés sokkal inkább a családi környezetben
kellene, hogy történjen – a magyartanárok tehetnek legtöbbet. Amikor két
évvel ezelõtt egy hatodikos csoportot kaptam, rögtön elhatároztam, itt az
idõ, hogy bebizonyítsam, amirõl addig „csak” prédikáltam. Ráadásul az
„alanyaim” teljes mértékben megfelelõek voltak ehhez, mert a 14 gyerekbõl mindössze egy vallotta magát olvasónak, a többiek – saját elmondásuk szerint – soha (!) nem olvastak kedvtelésbõl. Ez azt is jelentette, hogy
a kötelezõ olvasmányokkal sem boldogultak, számukra nem jelentett élményt irodalmi szövegek befogadása. Az elsõ órai beszélgetésen azt is elmondták, szerintük az olvasás „nem
fontos”, „nem érdekes”, „hülyeség”.
(Fontos megjegyeznünk, hogy rendszeres internethasználókról, gyakorlatilag digitális bennszülöttekrõl van
szó. Akik ráadásul tehetséggondozásban vesznek részt, ugyanakkor mindegyikük hátrányos helyzetû.)
Elsõ évben úgy éreztem, csupán a jó
könyvválasztás, a feldolgozás változatos, érdekes módja elegendõ lehet ahhoz, hogy „kimozdítsam õket”, hogy
megváltozzon a véleményük. Kötelezõ olvasmányként végül Linda Sue
Park Min mester inasára esett a választáMegjelent
som. Egyrészt a röa PONT Kiadónál!
vidsége miatt, más-
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részt mert fiúk és lányok számára egyaránt érdekes lehet, harmadrészt pedig: miközben a múltban és távoli földrajzi helyen játszódik a története,
mégis azt tapasztaltam, hogy a tizenévesek könnyen azonosulnak a fõhõssel. Szintén szempont volt, hogy e könyvhöz komplett óravázlatok álltak rendelkezésemre, korábban egy drámapedagógus kollégával segédanyagot írtunk a regényhez.
Az eredmény felemás lett. Általában két hét alatt kértem 30-40 oldalnyi
haladást a könyvben, s a többség tartotta is a tempót, de a lemaradóknak
is volt lehetõségük felzárkózni. Nagyon jól sikerült az elõkészítõ, motiváló óra (ennek véleményem szerint kiemelt jelentõsége lehet!), melyet a
könyvtárban tartottunk. A gyerekek aktívak voltak, a kreatív feladatoknál
elképesztõen izgalmas, érdekes megoldásokkal álltak elõ. A mester és tanítvány kapcsolatát bemutató játéknál például az egyik csoport egy cukrászmestert, a másik egy cipészt, a harmadik egy Jedi mestert mutatott be.
Érdekes módon panaszuk azoknak sem volt, akik érezhetõen ritkán olvastak, a könyvet senki sem minõsítette unalmasnak, érdektelennek.
Ugyanakkor szinte egész évre elhúzódott a feldolgozás, és talán két ember még eddigre sem fejezte be teljesen. Amikor év végén egy jelenetet állítottunk össze, melyben a tanév munkáját értékeltük, ösztönösen megfogalmazódott bennünk (lehet, hogy inkább bennem, de a gondolatot a diákjaim is gyorsan magukévá tették…) két megállapítás:
1. Nagy dolog történt: elolvastak egy könyvet.
2. Nem nagy dolog csupán egy könyvet elolvasni egy tanév alatt.
A következõ tanévben más módszert választottam hát, egy olyan, félig
játékos formát, melyet tudomásom szerint Szlovákiában találtak ki, ottani iskolákban használják. A program neve: „Dobj el mindent, és olvass!”
A lényege az, hogy a nap bármely szakában megszólalhat egy speciális jelzõcsengõ, melyet meghallva minden diák, de a tanárok, sõt a technikai
dolgozók is „leteszik a munkát”, és elõveszik a könyvüket. Innentõl a következõ jelzésig mindenki néma csendben olvas.
Ezt a formát persze némileg meg kellett változtatnunk, az eredmény
azonban minden várakozásomat felülmúlta.
Elsõ alkalommal egy igen fárasztó nyelvtanozás közben hangzott fel a
jelzés (két kopogásban egyeztünk meg, nálunk nincs csengetés), s a kilencven perce állítmányokat, alanyokat „kergetõ” gyerekek szinte megkönnyebbülten nyúltak a könyvük után. Esetünkben az is nagyon fontos
volt, hogy a 14 gyerek 14 különbözõ, hozzá illõ regényt kapott. Az a fiú,
aki nyilvánvalóan hiperaktív, s aki a kreatív feladatokban rendre a legjobbak között van, ám az iskolában komoly magatartási problémáiról ismerik inkább, Louis Sachar Bradley, az osztály réme címû könyvét kapta.
Hisz róla szól a történet...
A lányok – akiknek már akkor is fontos volt az öltözködés, hogy hogyan
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néznek ki, hogy mit szólnak a fiúk – nagyrészt Jacqueline Wilson lányregényeit kapták. (Késõbb a Szent Johanna gimit, s következik majd az Abigél.) A csoport zsenije (elképesztõ intelligenciájú fiú) nehéz szöveget kapott, ahogy az a fiú is, aki korábban is könyvmoly volt már.
Az elsõ alkalom felejthetetlen volt. A gyerekek villámgyorsan belemélyedtek a regényekbe, nem kellett pisszegni, fegyelmezni. Döbbenetes felfedezés volt: ezeknek a fiataloknak csupán alkalom és egy jó könyv kellett
ahhoz, hogy belemerüljenek a történetbe.
Húsz perc után kapták az újabb jelzést, újra jött mondattan, aztán
megint húsz perc olvasás. Észre sem vették, hogy szünet nélkül csináltunk végig majdnem négy órát. Pontosabban a szünet helyett szépirodalmat olvastak.
A „játék” gyorsan kedvelt lett, nem múlt el óra nélküle. Második alkalommal már volt, aki kérte, hadd vigye haza a könyvet, s akadt, aki rögtön kérte a folytatást is, mondván: „egy könyv kevés lesz a hétvégére”.
Érdekes volt tapasztalni, hogy az általam ajánlott könyvet elsõ alkalommal mindannyian kritika, kérdés nélkül elfogadták, de késõbb már válogattak. (Egy fiú volt, aki ragaszkodott a saját, otthonról hozott könyvéhez.
Ez is belefért persze.) Különösen a lányoknál volt megfigyelhetõ, hogy a
barátnõ elolvasta regényt õk is elkérték, miután a sajátjukkal végeztek.
Egyre gyakrabban fordult elõ, hogy idézgettek, felolvastak egymásnak érdekes részeket, beszédtéma lett egy-egy történet. Természetesen próbáltam ösztönözni a könyvtárhasználatot is, több órát tartottunk a könyvtárban, s volt, akinek onnan választottunk olvasmányt is.
A program sikere akkor tudatosult igazán, amikor félév környékén az
egyik lány három ajánlott regényt utasított vissza, mert mindegyiken túl
volt már. Olyasvalaki, aki egy évvel korábban még nem fogott regényt a
kezébe! S mindezt egy kifejezetten egyszerû, pénzt és különösebb plusz
energiát sem igénylõ „játékkal” értük el.
Természetesen nem vagyok naiv, tudom, ezek a diákok az iskolából hazaérve még mindig elõbb nyúlnak a távirányító vagy a számítógép után,
mint könyvhöz. De a viszonyuk a könyvekhez, az olvasáshoz megváltozott. Remélhetõleg életre szólóan.
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