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OLVASÁS ÉVE - OLVASÁS-TANULÁSI M O Z G A L O M 

A z Olvasás Évében - a 200l-es könyvhéttől a követ
kező évi könyvhétig - oktatási és szabadidős programso
rozat beindítását tervezi az Oktatási Minisztérium. Ennek 
keretében Dr. Lovász Gabriella pedagógus, olvasáskutató 
és a General Press Kiadó elindítja az „Oltalom" mozgal
mat, amellyel az olvasás megszerettetését, az olvasástech
nika általánosan alacsony színvonalának emelését kíván
ják elősegíteni. Ehhez kínálják a több éve, hátrányos 
helyzetű tanulócsoportokban, illetve az „Oltalom" felzár
kóztató iskolában bevált Lovász-programot, illetve a kia
dó hozzá kapcsolódó tankönyvcsomagját. A programgaz
dák szerint tapasztalatokon kívül hivatalos mérések is iga
zolják, hogy a módszer szakszerű alkalmazásával az átla
gosnál magasabb szintű hangos olvasási és szövegértési 
teljesítményt lehet elérni kisiskolásoknál. Ebből arra kö
vetkeztetnek, hogy nem csak az általános olvasási gondok 
megoldására alkalmas ez a módszer, hanem a halmozottan 
hátrányos, diszlexiára hajlamos gyermekek célzott oktatá
sára is. 

„Jómagam, mint olvasásmetodikus több évtizede fog
lalkozom az olvasástanítás problémáinak kutatásával. 
Vizsgálódásaim tárgyát elsősorban az olvasástechnikát 
alapozó, majd annak továbbfejlesztésére alkalmas peda
gógiai tevékenységek képezik. Országos statisztikák árul
kodnak az egyre nagyobb méreteket öltő funkcionális 
analfabétizmusról, miközben tapasztalataink - sok száz 
iskolában bevezetett módszerünk nyomán - azt bizonyít
ják, hogy a jelenség tekintélyes része megelőzhető" - írja 
a mozgalmat beharangozó levelében Lovász Gabriella. 

A Lovász-féle anyanyelvoktatás első részét, az úgyne
vezett intenzív kombinált olvasástanítási módszerét 
ajánlja a neves pedagógus, aki szerint programja a későbbi 
tanulmányok biztos megalapozását is szolgálja. A pedagó
giai módszer egyik fontos eleme, hogy a tanított és foly
ton ismételt tudásanyag sokkal magasabb szintű, mint 
amit a diáktól számon kémek. így biztos tudást lehet 
megalapozni. Mire egy anyagrészt tudni kell, már olyan 
sokszor hallották a gyerekek, hogy minden nehézség nél
kül képesek felidézni és használni. A Lovász-féle módszer 
alkalmazói nem siettetik a gyerekeket, mindenki a saját 
tempójában tanulhat. 

A módszer terjesztésére szerveződő mozgalom vezetői 
számítanak az iskolavezetők és munkaközösség-vezetők 
támogatására. Elsősorban azokat a tanítókat toborozzák, 
akik ősztől elsős osztályt indítanak. Számukra még szep
tember előtt 30 órás tanfolyamot terveznek „Tanulási 
képességfejlesztő olvasástanítás az alapfokú képzés kezdeti 
szakaszában" címmel. A résztvevőknek vállalniuk kell, 
hogy iskolájukban legalább egy évfolyamon bevezetik az 
integrált metodikájú intenzív-kombinált olvasástanítási 
módszert (Lovász-program). 

A kérdésre, hogy ki finanszírozza a tanfolyamot, Lan

tos Kálmánná, a General Press Kiadó ügyvezetője el
mondta: nyolcvan százalékát a résztvevő iskolák a to
vábbképzési keretükből fizetnék, a maradék húsz százalé
kot pedig a pedagógusok tennék hozzá. „Mivel ez nem 
drága tanfolyam, ezért egyik félnek sem megterhelő" -
állítja Lantosné. Terveik között szerepel az is, hogy a 
módszerrel oktató pedagógusoknak folyamatosan külde
nek adatlapokat, teszteket, kérdőíveket, amelyek kiérté
kelésével segítik munkájukat. Cserébe (a kipróbált mód
szeren kívül) azt is ígérik, hogy a mozgalomba belépők -
eredményeik függvényében - külön dotációban, jutalom
ban részesülnek. 

- Nem csalc pénzjutalomra gondoltunk - mondja a ki
adó ügyvezetője. - Üdülést, a gyerekeknek táborozást, i l 
letve könyvcsomagokat ajánlunk fel. Ehhez azonban már 
szükség van a minisztérium támogatására is. A tervek sze
rint március végén tárgyalja meg a kormány az Olvasás 
Eve program költségvetését. Ha elfogadják, abból tud
nánk finanszírozni az „Oltalom" mozgalom működését is. 
Ám erről egyelőre semmi biztosat nem tudunk. 

A jelentkezések viszont már sorra érkeznek azoktól a 
pedagógusoktól, akik szívesen alkalmaznák a Lovász
programot. Közben már megalakult a Olvasás Éve Prog
ramigazgatóság, melynek vezetője Zentai Péter, a Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének vezetője. 
A stáb nagyjából összeállt, most ana várnak a szervezők, 
hogy a minisztérium - a támogató nyilatkozatokon túl -
anyagi segítséget és szakmai védnökséget is nyújtson. 

A pedagógusok jelentkezését a General Press Kiadó a 
359-1241/20. számon várja. 
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