
idegen nyelven megvalósuló autentikus
kommunikáció létrejöttére és a résztvevõk
személyiségének fejlesztésére. Egyetemis-
tákkal és nyelvtanárokkal végzett munkám
ezt egyértelmûen igazolja. Jelen cikkben
elsõsorban fogalmak bevezetésére és a
módszer elméleti hátterének bemutatására
helyeztem a hangsúlyt. A szövegalapon
létrejövõ dramatikus folyamat részletes
bemutatása és példákkal történõ illusztrá-
lása egy késõbbi írás feladata. (6)

Jegyzet

(1) A ’bibliodráma’ írott formájú irodalmi szövegek,
mítoszok, mesék dramatikus formában történõ fel-
dolgozását jelenti abból a célból, hogy a játékosok a
szövegekben rejlõ tartalmakhoz a drámai akció révén
közelebb kerüljenek. A személyes megközelítés mód-
ja az eljátszás. A ’bibliodráma’ egyik lehetséges vál-
tozata a ’bibliadráma’, mely bibliai történetek drama-
tikus feldolgozását jelenti. Egyértelmûen német ha-
tásnak köszönhetõen Magyarországon a ’bibliodrá-
ma’ fogalmát ebben a második értelemben, vagyis
bibliai szövegek dramatikus feldolgozása értelmében
használják. (Sarkady – Nyáry, 2001)
(2) Tanítási dráma alatt a Bolton- (1993) féle ’D-
típusú’ drámát értjük, ami elsõsorban a Magyar Drá-
mapedagógiai Társaság fõ profilja.
(3) Tandráma (’Lehrstück’) az a Brecht által megte-
remtett mûfaj, melynek célja nem annak mûvészi elõ-
adáson történõ bemutatása, hanem a nézõk elõadásba
történõ bevonása révén megvalósuló erkölcsi neve-
lése.
(4) Az eredeti elnevezés az ’Erzählrollenspiel’ vagy
’narratives Rollenspiel’.
(5) Az irodalmi recepcióesztétikáról részletesen ol-
vashatunk Jauss (1977, 1997), Gadamer (1981),
Ingarden (1993) és Iser (1994) írásaiban.
(6) A Budapesti Goethe Intézet szervezésében 30 órás
akkreditált továbbképzésen vehetnek részt az irodal-

mi szerepjáték módszertanát mélyebben megismerni 
szándékozó érdeklõdõk. Ennek a továbbképzésnek
két fõ célja van. Egyrészt a résztvevõk saját élménye,
vagyis a játék megtapasztalása, másrészt a módszer
iskolai alkalmazhatóságának vizsgálata. 
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Az oktatási rendszer Skóciában –
magyar szemmel

Bár Skócia földrajzi, nyelvi, gazdasági
és valamelyest kulturális szempont-
ból is Angliához áll leginkább közel,

az oktatási rendszere meglehetõsen eltér a
legnagyobb szigetországétól. A tartalmi
szabályozás semmiféle jogi alappal és hát-
térrel nem rendelkezik: nincs Nemzeti
Alaptanterv, nincsenek központi vagy ke-
rettantervek. 

Az iskola munkáját a Skót Oktatási
Minisztérium ajánlásokkal és tantervi
segédletekkel segíti, ám nem szabá-
lyozza a helyi tantervek kialakítását,
helyettük nemzeti irányelveket mutat,
mint például: felkészítés az életre; ér-
ték- és emberi jogok; esélyesség és
egyenjogúság; a tudás és tanulás ha-
tártalanságai. 



Ugyanakkor mind az általános, mind a
középiskolai oktatás eredményességét
rendszeresen mérik és értékelik helyi esz-
közökkel és – írás, olvasás és matematika
tantárgyakból – központi tesztekkel.

A közoktatási intézmények fenntartása
nagyobbrészt a helyi önkormányzatok, ki-
sebb részben pedig a központi állami költ-
ségvetés feladata. Ezek mellett mintegy 10
százalék erejéig magániskolák is mûköd-
nek, amelyek teljes egészében állami tá-
mogatástól függetlenül mûködõ, önellátó
iskolák.

Iskolarendszer, oktatási szerkezet

A tanköteles kor 5-tõl 15 éves korig tart.
A kötelezõ oktatást mindkét irányból ki-
egészítik a nem kötelezõ oktatás lehetõsé-
gei. 5 éves kor elõtt óvodába járhatnak a
gyerekek, 15 éves kor után pedig különbö-
zõ kiegészítõ vagy felsõoktatási képzés-
ben vehetnek részt a diákok (70 százalé-
kuk általában 15 éves kor után is az okta-
tási rendszerben marad, a kilépõ 30 száza-
léknak pedig az állam garantálja, hogy va-
lamilyen szakképzõ programban vehesse-
nek részt). (1. táblázat)

1. táblázat

Életkor             Korcsoport          Várható teljesítési 
szint

5–7 P1–P3 Level A
7–8 P3–P4 Level B
8–10 P4–P6 Level C
10–11 P6–P7 Level D
11–13 S1–S2 Level E
14–15  S3–S4                 Standard Grade
15–18 S4–S7                   Upper Grade

A P1–P7 az általános iskolai; az S1–S4
az alsó, az S4–S7 pedig a felsõ középisko-
lai képzésként fogható fel. Az általános is-
kolák koedukáltak, a középiskolák lehet-
nek koedukáltak, vagy tiszta lány-, illetve
fiúiskolák. 

Az állami oktatási intézmények szinte
kivétel nélkül úgynevezett komprehenzív
iskolák. Ennek a magyar megfelelõjét ne-
héz lenne megadni, maga a szó jelentése
átfogó, széleskörû, mindenre kiterjedõ. Ez

egyrészt azt jelenti, hogy ez az iskolatípus
általános középiskola, amely nem speciali-
zálódik sem a szakképzés, sem az akadé-
miai tudást kínáló oktatás irányába. Más-
részt azt is hordozza ez a kifejezés, hogy
széleskörûen fogadja az ott tanulni szándé-
kozókat, s nem válogat közöttük felvételi
vizsgák vagy egyéb eljárások segítségével.
Az elõzetes, hozott tudás vagy a képessé-
gek alapján való szelekció jórészt ismeret-
len a közoktatásban.  

A felsõ középiskolai képzés során a diá-
kok több alkalommal egységesített akadé-
mikus képességmérõ teszteket tölthetnek
ki a különbözõ tárgyakból, akár több szin-
ten is. A vizsgák eredményét a felsõfokú
tanintézmények a saját elképzeléseik sze-
rint alkalmazhatják. A középiskolában el-
ért pontszámokból fõiskolánként és egye-
temenként más-más szisztéma szerint át-
lagpontokat számíthatnak. Azok a gyere-
kek, akik valamilyen tárgyból kiemelke-
dõen tehetségesek és az adott területen ter-
vezik késõbbi továbbtanulásukat, már a
középiskolai éveik alatt kiemelt oktatási
csoportokba járhatnak, ahol az adott tárgy-
ból a középiskolai szintet is meghaladó fõ-
iskolai/egyetemi szintû oktatás folyik.

Számonkérés, mérés, értékelés

A középiskolások rendszeresen kapnak
házi feladatot. Ezek jellege, mélysége, ne-
hézségi foka azonban roppant változatos.
A feladatok számonkérésének szigorúsága
és az elkészített vagy el nem készített fel-
adat értékelése függ a diákok képességei-
tõl és a maguk elé kitûzött céloktól.

Az értékelés igen korrekt és pontos a
skót iskolákban, már csak azért is, mert a
tanuló és a tanár, illetve az iskola és a csa-
lád közötti viszony sokkal egyértelmûbb,
mint Magyarországon.

A szóbeli, osztály elõtt zajló óra eleji
vagy alatti felelet lényegében ismeretlen.
A tudás mérése csak írásos módon (tesztek
vagy házi esszék) útján történik.

Maga az értékelés mindig több szem-
pontú, és a következõ készségekre irányul.

Tudás: valaminek a felismerése, a vala-
mire való visszaemlékezés; akár a megér-
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tés, alkalmazás vagy bárminemû megvál-
toztatás nélkül.

Felfogás: az adott anyag megértése.
Alkalmazás: valamely általános koncep-

ció alkalmazása egy bizonyos feladatra.
Analízis: valaminek a részeire, elemeire

való bontása.
Szintézis: valami új alkotása különféle

elképzelések alkalmazásával.
Értelmezés: az anyag és a módszerek ér-

tékének megállapítása annak fényében,
hogy milyen helyzetekben és milyen prob-
lémákra alkalmazhatók.

A fenti készségek közül az iskolai évek
kezdetén csak néhányat, majd az egyre
magasabb szinteknek megfelelõen egyre
többet értékelnek. A tanári minõsítést és az
írásbeli értékelést (ami a hiányzásokat is
tartalmazza) a diákok minden tanítási egy-
ség után megkapják és a szülõknek meg-
mutatják. Az értékelés egyben iránymuta-
tást, valamint a további teendõket és lehe-
tõségeket is tartalmazza.

A tanárok természetesen – éppúgy, mint
magyar kollégáik – arra törekszenek, hogy
diákjaik megszeressék az adott tárgyakat. 

Tapasztalatok egy aberdeeni iskolában

Kötelezõ és választható tárgyak
A természettudományos tárgyak és ezen

belül a matematika oktatásának rendszere,
módja, körülményei és értékelése megle-
hetõsen nagy különbségeket mutat a ha-
zánkban tapasztalhatókhoz képest.

A hét öt munkanapján délelõtt 9 és dél-
után fél 5 között folyik az iskolai tanítás.
Mindennap négy(féle), 100, illetve 50 per-
ces órát tartanak, az óraközi szünetek 20
percesek, a második teljes óra után 60
percnyi ebédidõ áll rendelkezésre.

A kötelezõ angol nyelvet és a matemati-
kát heti 2 és fél órában tanulják. Emellett 5
részterület mindegyikébõl (Kreativitás és
esztétika  – mûvészetek, dráma, zene, test-
nevelés; Élõ nyelvek – francia, német, spa-
nyol; Természettudományok – biológia,
kémia, fizika, természetismeret; Társada-
lomtudományok – földrajz, történelem,
társadalmi ismeretek, vallási ismeretek;
Technikai gyakorlatok – adminisztráció,

üzleti ismeretek, technológiai ismeretek,
számítástechnika, háztartástan) megjelöl-
nek legalább egyet, amelyeket heti teljes 1
órában tanulnak. Ezen kívül számos lehe-
tõség közül (komputergrafika; elõadói ze-
ne; szobrászat; egyéni és csapatjátékok;
környezetvédelem; elsõsegély; média stb.)
választanak néhány (1–5) rövid kurzust,
amelyeket feleannyi órában ismerhetnek
meg. Mindezeken kívül konzultációra is
van lehetõség, bármelyik tárgyból.

Az állami iskolákban – ahogyan az
aberdeeni Dyce Academy-ben is – az
egyes tárgyakat, így a matematikát is, kü-
lönbözõ minõségû szinteken tanulhatják a
diákok. Általában háromféle szint létezik:
Alap, Általános és Credit szint, amelyek
ebben a sorrendben egymásra épülnek és
bármelyik szint végén a továbbtanulási
szándéktól függõen abbahagyhatók.

A skót diákok nincsenek kitéve a minden-
napi felelés vagy dolgozatírás megrázkódta-
tásainak. Számonkérésre csak a kurzusok
végén és csak írásban kell számítaniuk.

A mérés és az értékelés módja
A matematika számonkérésre egy rövi-

debb, 20–55 perces, a számológép haszná-
latát nem megengedõ, és egy hosszabb,
40–80 perces, számológép használatát is
engedélyezõ feladatlap formájában kerül
sor. Mindkét feladatlap többfunkciójú: mé-
rik a tárgyi tudás és megértés, valamint a
logikai készség és találékonyság mértékét. 

Az elõbbi a matematikai feladatok megol-
dásához szükséges tételek, fogalmak ismere-
tét és helyénvaló alkalmazását minõsíti, be-
leértve a matematikai jelölések és szimbólu-
mok pontos használatát, Utóbbi a döntésho-
zás, a többféle feladatmegoldás és az ismere-
tek kombinálásának készségét vizsgálja.

A minõsítés egy 1-tõl 6-ig tartó skálán
lehetséges, az 1-es a legjobb érdemjegy; a
6-os a legrosszabb, ami azonban nem bu-
kást jelent, hanem azt tükrözi, hogy a tanu-
ló részt vett az adott kurzus óráin, de to-
vább egészen addig nem léphet, amíg jobb
minõsítést nem szerez; ez azonban csak
nagyon ritkán fordul elõ.

Maga a feladatlap és a minõsítés egysé-
ges, az iskolától független, központilag
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szabályozott és kivitelezett, így pusztán az
egyes iskolák közötti átjárás nem hordoz
magában esetleges „értékváltozást”, rom-
lást vagy javulást. A minõsítés nemcsak
érdemjegy, hanem szaktanári írásbeli érté-
kelés formájában is megnyilvánul, ami
magába foglalja a javításhoz, továbbhala-
dáshoz és továbblépéshez szükséges út-
mutatást, javaslatot.

Követelményszint matematikából
A matematika tárgyi követelményszint-

je sokkal inkább igazodik a mindennapok
feladataihoz, mint hazánkban.

Alapozó szinten például a grafikonok,
diagramok, táblázatok pontos leolvasása
és felrajzolása; a mértékegységek biztos
használata; egyszerû egyismeretlenes
egyenletek megoldása; a hétköznapi geo-
metriai alakzatok
gyakorlása; a felesle-
ges információk ki-
küszöbölése; anyag-
és eszközigény ki-
számítása; százalé-
kos, banki kamat- és
jutalékszámítási fel-
adatok pontos meg-
oldása a cél a 14–15
éves tanulók számá-
ra. Nem tanulnak a
négyzetgyökrõl és az
abszolútértékes, va-
lamint a paraméteres egyenletekrõl, de így
is jól el tudnak igazodni a világban.

Az egyenlõtlenségek, a kétismeretlenes
egyenletek, az interpoláció, a négyzet-
gyökvonás és az alapvetõ szögfüggvé-
nyek, az egyszerûbb középérték- és
valószínûségszámítási feladatok csak az
Általános szinten jönnek elõ, míg neveze-
tes algebrai azonosságok, függvényábrá-
zolás, paraméteres egyenletek, bonyolul-
tabb szögfüggvények, másodfokú- és tri-
gonometrikus egyenletek csakis a Credit
szinten fordulhatnak elõ, vagyis csak azok
tanulják, akiknek az a továbbtanulásukhoz
szükséges.

Az egyes szinteken belül nincs differen-
ciálás, nincsenek szorgalmi feladatok stb.
A 100 perces órák elsõ felében veszik az új

anyagot, a második felében pedig gyako-
rolják az addigiakat. A tanár általában sze-
mélyre szóló segítséget ad azáltal, hogy
odaül a tanuló mellé és rávezeti a feladat-
megoldásra vagy adja a további instrukci-
ókat. Megteheti, hisz egy átlagos csoport
létszáma 10–16 fõ, de 20-nál többen soha
nincsenek egy csoportban. 

A tanórán használt segédeszközöket is
(körzõ, vonalzó, színes ceruza stb.) az is-
kola biztosítja, és a diákok úgy vigyáznak
rájuk, mintha a sajátjuk volna. 

A tanítási óra anyaga a helyi tantervnek
megfelelõen kötött, ám a légkör mindig
kellemesen oldott, a diák-tanár viszony
tiszteletteljesen közvetlen.

Az egész iskola területén rend és tiszta-
ság és az emberekbõl áradó segítõ
jószándék uralkodik. Egyetlen eldugott sa-

rokban sem láttunk
firkálásra vagy ciga-
rettázásra utaló nyo-
mokat, inkább csak a
környezõ sportpá-
lyákra igyekvõ lel-
kes dákokat. 

Tanári 
segédeszközök

A skót tanárok
könnyebben vállal-
koznak arra, hogy

sokféle eszközt alkalmazzanak az óráikon,
igaz, hogy számukra a didaktikai források
és lehetõségek bõsége szinte vég nélküli. 

Vannak olyan tankönyvsorozatok, ame-
lyeket az óvodától az általános iskola utol-
só évéig, sõt a középiskolában is használ-
hatnak. E sorozatok minden kötetének van
diák- és tanárkiadása, kapcsolódik hozzá-
juk munkafüzet; gyakorlófüzetek speciális
és mindenki számára alkalmas feladatok-
kal, amelyek akár egyéni munkára is jól
használhatók; az ismétlést segítõ munka-
füzetek; számítógépes lemezen tárolt
anyagok; CD-k; táblára mágnessel vagy
másképp feltehetõ anyagok; fejezetenkén-
ti felmérõ tesztek a kiértékelés kódjaival;
haladási teszt, általános képességfelmérõ
teszt és még más anyagok is. A több évfo-
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A  teszteket a középiskolai éveik
során évente több alkalommal is
kitölthetik, és az eredményeik kö-
zül a legjobbat vihetik majd to-

vább a felsőfokú intézményekbe.
Ennek köszönhetően egyáltalán

nem tapasztalható az az erős
stressz, amelyet a magyarországi
gyerekek az egész életüket befo-

lyásoló, egyszeri érettségi és felvé-
teli vizsgáik kapcsán átélnek. 



lyamnak szánt könyv nem csupán tan-
könyv, hanem sok különféle forrás és ki-
advány jól strukturált együttese. Sok tanár
maga állítja össze és frissíti fel diákjainak
a különféle fénymásolt, tankönyvszerû ki-
adványokat. Ezeken kívül számtalan nem
tankönyvi eszköz is korlátlanul, minden-
hol elérhetõ módon segíti a tanárok mun-
káját. A fénymásolás lehetõsége több évti-
zede természetes dolog; ennek révén hand
out-okat adnak a diákoknak, amelyek az
órához kapcsolódó kritikai írásokat, prog-
ramozott feladatokat, újságcikkeket vagy a
korábbi évek diákjainak mintaeszszéit tar-
talmazzák. Sok helyen arra szoktatják a
gyerekeket, hogy számítógépen írják meg
házi feladataikat, emellett internetes fel-
adatokat is kapnak. Napi szinten használ-
ják a videót, az írásvetítõt és a projektort
is; és egyesek még külön arra is odafigyel-
nek, hogy az elõadói készségek fejleszté-
sekor ezeknek az eszközöknek a sziszte-
matikus és professzionális alkalmazását is
elsajátíttassák.

A továbbtanulási rendszer elõnyei

A középiskolában letehetõ vizsgák, il-
letve a középiskolai tárgyak egyetemen
számított pontrendszerének nagy jelentõ-
sége van. 

– Az erõs egyetemek figyelembe tudják
venni a középiskolában elért jó ered-
ményeket.

– A felsõfokú intézmények erõs befo-
lyást tudnak gyakorolni különösen a jó kö-
zépiskolákra, hogy azok diákjai minél job-
ban az egyetemek igényeinek megfelelõ
tudásanyagot sajátítsanak el a középisko-
lai éveik során.

– Mivel a rendszer egyetlen eleme sem
kötelezõ, a gyengébb intézmények azt is
megtehetik, hogy teszt- vagy középiskolai
pontszámok nélkül is felvegyenek tanuló-

kat. Lényegében bárki, aki középiskolás-
ként nem volt jó tanuló, tovább tud tanulni.

– A felsõoktatás nem jelent éles törést a
középiskola után.

A rendszer szinte stresszmentessé teszi
a középiskolát azon diákok számára, akik
nem vagy csak gyengébb felsõfokú intéz-
ményekbe léphetnek tovább a képessége-
ik és tudásuk alapján. És csak valamivel
nagyobb stresszt okoz azoknak, akik ma-
gasabb, akadémikus szinteken tudnak és
akarnak teljesíteni, hiszen õk jobb intel-
lektuális és tanulási képességeik, valamint
eredményeik miatt ezt jobban viselik. Az
õ leterheltségüket is méltányos módon
csökkentõ tényezõ, hogy a teszteket a kö-
zépiskolai éveik során évente több alka-
lommal is kitölthetik, és az eredményeik
közül a legjobbat vihetik majd tovább a
felsõfokú intézményekbe. Ennek köszön-
hetõen egyáltalán nem tapasztalható az az
erõs stressz, amelyet a magyarországi
gyerekek az egész életüket befolyásoló,
egyszeri érettségi és felvételi vizsgáik
kapcsán átélnek. 

Véleményem szerint a skót iskolákban
jobban követik azt a Gardner-féle elvet,
mely szerint egy embernek nem egy, ha-
nem nyolc különálló intelligenciája van:
nyelvi, zenei, logikai-matematikai, téri,
személyközi és személyen belüli, valamint
a természeti környezettel való kapcsolat-
tartásért felelõs intelligencia. Ezeket töb-
bek között az jellemzi, hogy különállóan is
fejlõdnek, és ha közülük valamelyik is
megsérül, vagy gyengén fejlett, attól a töb-
bi még maradéktalanul képes mûködni. Az
iskola és a tanárok feladata az, hogy a fel-
sorolt intelligenciák mindegyikét egyen-
rangúan fejlessze, elsõsorban azokra az in-
telligenciákra építve, amelyekben a gyerek
jó, kiemelkedõ. 

Görög Tímea
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