
A tanir iirtil. Egy bolyban ennyi harmonikus szem6-
lyis6get, c6lj6t meghatiromi tud6 20 6ves l6nyt mosta-
n6ban nem l6tott, hallott. Ezek a kEpzcivjk azonosak 6n-
magukkal. A tanfr meg6rti a d6nt6siiket, a lelk6sszel kap-
csolatos d6nt6siiket is.

D.IYYISZTORAGNES

. A r6sarevcik Caiky M6rta, Nagy Mdria, Cseresmy6s
Agota, Sz6man Rita, Sabjiin Marianl,Jank6 Szab6 Csil-
la, Varga Tiinde, B6k6syGy6,ngyi.

HOGY frnzIMAGAT TANULd unT
- Drdmajdt€k, osztdlyf6nriki drdn -

PaisDezsti6lt. iskola 5. boszt.
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Helyszin: iskolai kdnyvtirterem

Pedagdglal szttnddk:
Kitapintani f6l6v ut6n, bizonyitviny, ill. 6rtesit6 osztis utin, hogy 6rzik magukat az iskoliban tanul6i min6#gben? A ta-
nirok szeretn6k ciszinte megnyilatkozilsraklsrtetni 6ket, merjenek megnyilni maguk ek6tt, el6ttiik 6s a jelenl6vri osz-
t6tyf 6, Zs6ka n6ni elcitt.
Felt6telez6s, ha sikeriil megszabadutniuk az elhallgatisb6l eredri fesziilts6gekt6l, k6z6rzetiik is, magatartisuk is m6do-
sul.

A foglalkozrts a szokisos lazit6-koncentr6l6 g;rakorlatokkal kezdcilik; hagrj6k az ajt6n kivtil magukkal hozott gondja-
ikat, hogr koncentr6lhassanak a mostani misf6l 6r6ra.

A sz6kek korben, ahogy szoktuk, k6z6pn a t6r, ahol ha sziiks6ges, jdtszani is lehet. Most nagyalakfi kartonpapirlap
keriil a bels6k6rf6kusziba, amelyre el6zetesenfilctollal felirtuk Pais DezsriAltaldnos Iskota. A karton mellett toll. Nem
kiinnyen, de meg6rtik a feladatot: frJtlk fel e kartonlapr& ezt s sz6t, eml sz tskoldrdl esziikbe Jut! Egy sz6t vagy
iisszetett sz6t. Asszoci6ci6s j6t6k ez. Szokatlan a kiviins6g, de lassan megmozdul az ag;ruk. Van, aki nem ny0l a tollhoz, s
van, aki a m6sodik korben is megnyilatkozik. Vap, akinek alkalom a jdt6k, hogy ,,hiily6skedj6k", exhibicioniznu&At ki6l-
je,van, kiiiriigyiilhasznilja a kartont, hogy udvaroljon. K6,zben fdlkeriilnek val6di asszoci6ci6k is.Az al6bbiakat jegyez-
ziikfdl magunknak izgul6s, fiirk, Zsokan6ni, bonyodalom,l6nyok, Zoli b6csi (tornatanir) bombariad6, (el6tteval6nap
volt az iskol6ban) szorongis.

Kl, mlt, ml€rt frt? - ez a k€rd6s, erre lehet vflaszolnl. Elxinek az sz6l, aki a sz6t felirta, de utina Mrki kieg6szit-
heti az indoklist. Kideriil, hogr az lzgultls bizonyos tantirgyakhoz, bizonyos 6r6khoz k6t6dik. Zsdka n6nlt val6szinii-
lega jelenl6temiatt irj6kfel.Akislinya fi6nev6t iskiiz6lni akar!a,azaz,liekivan firija.A bonyodalom a kdzl6fi:ir-zfir-
zwarft jelz| nem 6rzi j6l mag,6t a bdr6ben. Zotl bdcsl t6bbsziir is szerepel. O az a nevelcj, aki szem6lyre szabja a 15-20
pelcekig tart6 tdrpejdr6st. Szorongds: sok a kiszimithatatlan, f6k6nt az oszt6lyozisban, s ettoll. Bombarladd: az egyik
leinykaf6lt, amikorelkelletthagrni az iskol6t, mertnem tudta,merrevan a testv6re. T6bben annak driiltekvolna, haiob-
ban a bomba, s eltiinteti a f6l6vi dokument6ci6t. Mint egm6s szaviba v6gva kifejtett6k, tiszta lappal indulhattak volna.

_ Az asszoci6ci6s j6t6kb6l nritt ki a rlportJ6tdk. A tanfr a rlporter, aki mag6zza a gyerekeket, ezzel is jelezni akar-
vin, partnernek tekinti ciket, v6laszukat komolyan veszi. O maga szerepbe bfijik, hory szerepen beliil6szintesegre k6sz-
tesse I tanul6kat. Az elk6pzel6s helyes. A fifk-linyok kinyilnak, hamarosan kapkodj6k a k6pzeletbeli mikrofont csak-
hogy sz6Jhassanak. Olykor v6lem6ny iitkdztet(s6re is sor keriil eglrm6ssd is es a jelenl6vci osztiilyfciniikkel is. A k6rd6s,
amit a riporter feltett kb. igy htngzott K6rem, mondja el, mi hiinyzik Onnek az iskol6b6l? A v6laszok legfontosabbj6t
summ6zva kdzdljiik.
- A tolerancia hi inyzik (a riporter kifejez6se), az eln 626s.(Jgr v6lik, hogy a k6sziiletlensEget szigorian birintetik, de a

kijavicisra kev6s es6lyt adnak.
- A l6nyoknak a folyosoi biztons.ig hi6nyzik. Sok az inzultus, gyakori a vereked6s.
- Azosztilyozisb6la,zgbjektivit6sthi6nyolj6k,valakiiryfognlms2sll,j6volna,haaz6rt6kel6skompjuteriziltvolna,

s a jesreket s znlmitogep adn.e.
- Nem hi6nyzik nekik a tornat6r fizikai szankci6ja. Sokatmond6lett volna, haeuelkapcsolatos kijelent6seket k6p-

magn6 rrigziti. Fontos volna az arcokat 6s a szemeket is l6tni.
- Tudnik n6lkiil6mi az id6nk6nt elcsattan6 pofonokat is.
- Szeretn6k, ha az oszt6lyban sok vir6g volna. Az iskol6t dltatiban szigorubbnak 6rzik, mint a sziildi h6zat.
A riporter a tanul6 v6lem6ny6t summ6zta, s csak akkor haladt tov6bb, ha az illet<j a fogalmazissal egyet6rtett.

Ettdl a j6t6kt6l feldob6xltak,sakdvetkez6, hir pedagogiailagfontosnak tetszett, nemkiilon6sebben lelkesitette6ket.
Alkossanak pirokat, hangzolt a tatriri kiv6nsig, s mondjanak el egrm6snak egr j6 6s egy kinos tdrtr6netet, pedag6gussal
vag;r iskol6val kapcsolatos 6lm6nyt!A k6z6ss6ggel a ,,vallomi{.st" mindig a misit f6t tOi<;tte, eg;res szim harmidii. rre-
m6lyben, ign ,,a baritom, a tirsam azt mes6lte, hog;r..."
Az a tapasztalat, hogr ezzel az 6tt6tellel szivesebben sz6lnak magukr6l a grerekek. fgy tiirt6nt ez most is. Meglepte 6ket,
hoqymegsz6lalt a maga f6j6 pedagogrs 6!A6ny6re emlilkenreZ.sokan6ni is, 6s a foglalkozAsvezet6 tan6r is. A gyerekek
ett6lha lehet, m6giobban felszabadultak.Minthamegleptevolna ciket, hogya tan6rnakislehet,"rossz tanir" ettil6te.Ki-
nyiltak egrm6s el6tt. S figreltek eglrm6sra. Mint a j6ban-rosszban t6rsak.
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DOBOZIESZTER

Jdtdk- alkotfs - megismerds
a nyelvtan (sz6vegtan) 6rdn

Lassan hfsz 6ve lesz, hogy tudom, mit jelent aziiresen, feh6ren 6sit6papirralszemkdzt iilvea legmegfelel6bbkifeje-
z6sre v6rni, milyen gydtrelmes 6r6m, milyen dnimmel teli gyotrelem a legodaill6bb vdltozatot keresni-megtalilni. Hfsz
6velesz, hogyel6sz6r ismertemmeg a kimondis, a megnevez6s,azolykormegnevezhetetlennek tfin6tartalmakn6venne-
vez6s6nek is n6ha eg6szen katartikus 6lm6ny6t. R6g6ta, apillyakezdls 6vei 6ta foglalkoztat, hogy azokat a tapasz-
talatokat, amelyeket az alkot6munkiiban szereztem, hogyan hasznosithatn6m az iskoldban. Mikdnt v6lthatn6m a sokszor
elvont, a tanul6k vilig6t6l, 6szj6ris"{t6l nagyon is tivoli ismeretek elsaj6tittatisit mind tdbbszdr val6di alkot6 tev6keny-
s6gg6. Hogy a passziv, befogad6i tanul6i magatartis 6tadja hely6t a kreativ jelenl6tnek. Mik6ppen lehetne a kdz6piskolai
magyartanitisban a taniw6nyokkal6jra6letni az ir6 attitiidj6t, s nem csupin rangos sz6pirodalmi mfivek elemz6s6vel,
hanem tigy, hogy maguk is beliilkeriiljenek a formateremt6s, a kifej ez6:s, tz 6brizol6s folyamatin. Att6l a gondolatt6l in-
dittawa-amelyet Hulzlngaigrfogalmazmeg: r,Azemberl ktizdssdgfontos t6nyked6sel mlndJdtdkkal vannak6t-
szdve." - kerestem annak irtjit-m6djit, mi m6don lehetne visszahozni a m6r-m6r feln6tt 6retts6gii tanitv6nyok napi
qgntcfj6ba a j6t6k motivum6t. A szind6k 1990 6sz6revillt igazi elhat6roziss{. Ekkorra 6rett meg ri az idci? Vigy tal6n
ekkorra adatott meg a szabads.lgnak, a felszabadult*ignak az a foka, amely formil6lag hatott a taniri viselked6sie is? S
a reg6ta bertigziilt szoklsokat fellazitotta, 6talakitotta volna? Netin akkorra lett olyann6 az oktat6s l6gk6re, hogy a tel-
jesitm6ny szigoru k6nyszere imm6ron megf6rni l6tszik a kis6rletez6s oldottsrig6vai? igy tiirt6nhetett, f,ogy ettciiiz 6sz-
t<il fogva misk6nt kezdtem tanitani a kOzdplskola harmadlk oszt{lldban a sttllsztikft, a negyedlkben pedlg a szti-
vegtant, mintazel6tt.

,,Gy6g;rul6snincsdiagn6zisn6lkiil."-irtamfelat6bl6raazegyiknegyedikesosztilyban.Majdpedig-hosrvtlasz-
tani is lehessen: ,,,A,2 emberek hangia, modora, magatartdsa kiil6n<isen elfog6dott." Helyezz6kel egy megirand6 szdveg
iisszefiigg6s6ben egyiket vagy m6sikat - k6rtem tanitv6nyairnat. Ekkor 6k m6g nem tud16k, hogr a k6t mondat id6zet. 5
hogy M6rai Sindor Napl6j6b6l val6k. Amig magam a felelSkkel voltam elfoglalva, ot-tiz-tizendtpercek alatt sziilettek
meg az apr6 remekl6sek. Mert val6ban remekl6sek is voltak a rdgtonz6tt ,,miivek" k6z6tt. Tanitv6nyaim 6rezhet6en ked-
viiket lelt6k a munk6ban. Ugy tlint, az ilyen_6s ehhezhasonl6 szdvegalkot6si feladatok elcihivt6k a j6t6k ir6nti fog6kony-
s6gukat - T6g igy 17-18 6ves korukra is. Kinek-kinek mtik<id6sbe lendiilhetett afantizi|ja,ami 6ppen akkoriban fog-
lalkoztatta, feldolgozhattl sldyegeben, id6s6nek, egr6nis6g6nek megfeleld hangnemben. A megkdt6s pedig, hory a vi-
lasztott mondat szerves r6sz6v6v6lj6kkis alkot6saiknak, m6g a pr6bat6tel izgalm6t ismegizleltettevetiik. Meghailgawa
a fogalmazv6nyokat, smost m6ravonatkoz6Mfurai-r6sdeteket isfelolvasva,dsszehasonlitottuk akiil6nf6le megotd{so-
kat, megvizsg6ltuk az ir6sok belvi 6sszefiigg6seit. igy jutottunk el bizonyos szdvegtani ismeretekig. Hogy peld6uimik6nt
kapcso_l6dnak, mily_en trirv6nyek alapj6n eg;rm6sba a mondatok? A szdveget alkot6 mondatok szeitezetl, nangneme ho-
gyan fiigg <isszeazir6iszind6kkal? Horymi isa szdvegkoh6zi6? Ugyanezekre a krird6sekre kerestiik avilasztlgym6sik
alkalommal is,amikortdrt6netesenkilencmondatotkellettegykerekeg6ssz6formilniuk.Kilencolyanmondatoi,amely-
nek c1tR61 egtr-eglrkiemelt szav6t ismerhett6k eldre, azaz osszesen kilencet: 43, id 6,lesz,tud, boldog, Isten, hisz, tapasz-
tal6s,,kev6s. TaniMnyaimmaguk fedezt6k fel, milyen kiil<in6s, amint a 43-asszim mondatkiirnyezite szabjamegmajd
az-eg6sznek, a sz6v,egnek a tartalmiit is.A folytatis szempontj6b6l nem mindegy ugyanis, hogr a nyit6 mondit 43!Jruf;-
szitk6l, 43 6let€vr6l, 43emberrcil vagy 6ppn az 1943-as esztendcircil sz6l-e. K6s<ibb szinonimaUf glrijtdrttnk egfbizo-
1yq n6n6y es egy mell6kn6v rokon6rtelmiis6gi k<n6bril. Majd egy bizonyos lelki6llaporot, illewe vi-sefied6sform7t jelz6
frifejel6seke!, Hogy egyiitt volt m6r mindegrikbril legal6bb egy tucatnyi,arra tdrekedve, hogy a felsoroltakb6l min6itdb-
bej fglhasm6ljunk, ism6tszdveget alkottunk, kiil6n-ktil6n. Azt6n mindenki felolvasta aiig66t.Mindek6zben tapasz-
tataliv,al6*igg6 v,4lt el6ttiink, amint az elcire felhalmozott sz6k6szlet tagjaibol kirajzolodik iszd,veg t6mah 6l6zata.Egy
nisik hasonl6 gyakorlatb6l pedig az id6- meg t6rh6l6zata. Amlt kor6Sban kdsz, megalkotott,Iiibbnylre sz6plrb-
{.!-l sztivegek vagy rdszleteik lebontttsttval, boncolgat{sfval 6rtettek meg tanfwrlnyalm, az most az aliotrls
folyematdt 6t€lve vdlhatott tudltsukkd. A felismerds, a r6ismer6s 6lm6ny6vel is megtoldva iz informiici6kat. Az egres
fejezeteklezirisaut6ni besz6lget6seink, a taniwdnyokvallomisai is igazolj6kmost mirsz6momra, misfajta tud6saiigy
szerzett tud6s, mint az, amit a lankonyv kinyilatkoztat6sszeriien, etrn6teti elvontslgban kdzvetit. M6sfajta ismeret a"z,
ami tapasztalaton alapul, s netin a felismer6s <ir6me is hozzAad(frik Sokkal ink6bb i sajritjuk elsz, ha ily ir6don szem6-
lyes 6rintettseggel pirosul.
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