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Felmérések eredményei:

- a Z generáció (digitális bennszülöttek) egyáltalán nem vagy csak 

keveset olvas

- általában nem szórakozásból, nem élményszerzés céljából 

olvasnak, hanem mert információkat szeretnének szerezni



Kötelezőkkel kapcsolatos  vélemények:



Olvasásra ösztönző tevékenységeink:

1. Iskolai vetélkedők 

2. Irodalmi összeállítások

3. Olvass többet! vetélkedő

4. Rendhagyó irodalomórák

5. Író-olvasó találkozók



Pozitívumok:

 A vetélkedők nagy népszerűsége

 Sikerélmény

 Kihívás

 A szabadidő eltöltésének hasznos módja

Nehézségek:

 Rengeteg időt és energiát vesz fel a szervezés

 Általában csak a jeles napokhoz kapcsolódik (nov. 13., jan. 22., 
március 15.)

 Korlátozott  részvétel



Kérdőíves felmérés

Résztvevők összesen: 60 diák

Nemek szerinti megoszlás: 31 fiú 29 lány

Életkor: 15-18 év

A felmérés készült: 2018 szeptemberében

2 reál és 1 humán osztályban 

(X. D, XI. B, XII. B)



1. Mi a véleményed a házi olvasmányokról?
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2.  Szerinted mi az, ami a diákok többségét elriasztja a kötelezőktől?
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3. Olvasol verseket?
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4. A klasszikus vagy a kortárs versek állnak közelebb hozzád?
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5. Részt vennél olvasásnépszerűsítő programokon?
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Kortárs költészet az olvasás 
szolgálatában

Előnyök: 

• a versek olvasása nem igényel túl sok időt

• A posztmodern versek témája közelebb áll a mai 
fiatalok érdeklődési köréhez (halál, szexualitás, családi 
konfliktusok)

• Köznyelvi, szlenges megszólalás

• Játékos nyelvezet, humor



Következtetések
- A magyartanár feladata, hogy olyan szövegekkel kínálja
tanítványait, amelyek igazodnak a tanulók életkorához,
érdeklődési köréhez, igényeikhez és amelyek képesek a kritikai
gondolkodást fejleszteni, a jóízlést kialakítani.

- A választás szabadságát megadva felajánlani több művet,
amelyek közül ki-ki válogathat az érdeklődése szerint.

- Internetes oldalról ajánlani olvasmányokat

Mindennapi kortárs magyar vers (Facebook)

http://www.amasikvilag.hu/p/kortars-magyar-koltok-
versei.html

http://drot.eu/article/kortars-magyar-koltok-droton

http://www.kortarsonline.hu/#



Köszönöm a figyelmet!


