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A j6t6kos nyelvtanuldsr6l

A jdt6kot 6ltal6nos.ielent6s6ben 6rtchnezcm, mint az

llethet vaf 6 f esz ii l tsdgrncn tes lxvz Litllirsr, amclybcn a

kiv6ncsisiig 6s elragadtatotts6g irj 6s ir.i 6lm6nyckhez' ta-

pasztalatokh 07,ve7,el. Mikozbon ait6kat t6runk fcl es l'i-

btut ut hrizunk ki, sosem Litott hclyekre mitszrrrrk I'cl cs

ugrunk le, 6s mindczzel ti k6szs6gr:kre tcsziink szert'

6Jszef ii gg6sckct I'e<leziink I'c l. Ekozben on tr i za lrn un k

oK.fhTAS',

Playful Learning and Teaching
(J6t6kos tanul6s 6s tanit6s)

STerzdnkegy olyan nyelvalapoz6 rendszer kif ejtesztdsdn dotgozi.k,amely a jdtdkradyit' A

fenti cim ki)nyvdnek arii", Eniu, trt eq(1lbifuzetuen m,agyardz1 sziiveget' Hozzdidru-

tdsdvatebb(itkiizlitnf r)iizitn*"t.(.lSiaiEva-cfme:t026Budapest,Paserdtitu 114/A')

szirnyra kel,6s azdnmagunkr6l alkotott magabiztos' po-

zitiv Ii6p (riabb felfedez6sekre osztiintiz.
A szervezett j6t6kok' amelyck a r6sztvcvcik egyiitt-

mtikiid6s6n alapirlnak, szint6n az elmc j6t6koss6g6ra

hatnak. Ezek alatetot tudatunk minden szintj6n mii-

kiitlnek,6sintellcktusuttkkiiliinbiizciteriileteittiikr6zik'
A j[t6kban a fizikai mozg6s, a tr6r 6s a vizu6lis k6pzc-

tek feihaszn6l6sa, valamint az auditiv cncrgi6k aktivizi-

l6sa fclszabatlit6 hat6ssal van cg6sz szem6lyis6giinkre 6s

intellektusunk minden szintj6rc a zajokon, ritmuson 6s

dallamon keresztiil. A f igyelem k<iz6ppontj6nak 6thclye-

,OOet"i 6s eltol6d6sa fejlesztik intellektusunk kreativ'

probl6mamcgold6 k6Pess6g6t.' 
A j6t6k rdsztvcvrii kozirtti kapcsolatok kiilcinbozrick:

- vizudlis (pl.szcrnkontaktus)
- auditiv, zcnci (pl. k6rusban egyiitt 6nekelvc' k6nt6l-

va)
verb6lis, nyelvi (pl. tcstr6szek mcgnevez6se)

fizikai, kincsztetiktts (pl. egymf st meg6rintve)
- 6rzclmi (pl.6rz6sck kifcjcz6se, megoszt6sa a t6bbi-

ekkel).
Amit ezekcn a szinteken 6szleliink' az interpcrszon6-

lis, m6sokkal kapcsolatokat 6pitci intell igcnci6nknak

kiikl iizenctckct, megcrcisiti 6n-tud atunkat, a tiibbiekkel

val6 kapcsolatunkatl6s arra <isztonoz minkct, hogy jf t6-

kainkai 6s fclatlatainkat m6sokkal tnegosszuk'

Ugyanakkor tisztclc:tbcn tartjuk az irltraperszon6lis'

tretsci"vitfgunkat ir6nyit6 intclligenci6nk auton6mi6.i6t

azzal, hog"y minden jii6kos saj6t iitcme 6s igr6nye szerint

vchet r6szt a j6t6kban.
A j6t6k sorfn intellcktusunk 6rzelmi 6s szcllemi as-

pektuiai t olyan 6letad 6, 6rt'6keny lenyct 6k tdplili6k'

mint a biztonslig6rzet' a bizalom, a rn6sokhoz val6 tarto-

z6s, a jirkcdv, a-hu.,rt stb.' amclyckct tudatttnk mlts te-

riileteirljl kapott iizenetek hat6roznak meg'

A verbdlis 6s logikai szintck szervcs r6szc i at'eglst ifr-
t6knak. A hagyomfnyos.i6t6kok takar6kosan b6nnak a

szavakkal. Et-it 6r r t' an,mcrt a szavakkal tdrt6llci ki I'cjc-

z6s csak cgy a le hcts6gcs 6s egvrniist kieg6szitcj mcgfogal-

mazlsi rn6dok kiizi i l .
Amikor egv.i6t6kot holisztikus rn6don, tcljcscg6sze-

trcn alkalrnaziink a nyclvtanul6sban' akkor a tudat min-

dcn szilrt j6nck egycnsil lyl lan kcll rnaradnia' Ncrn szabad'

hogy a veit 16 I is 6-*rlogi ka i szcm pon tok ti t.i 6 t 6l l j 6 k a j 6 t 6k -

bai"l i fc;cz(;<lij sok i6lc iiromnck. Ahcl.vett, h ogv kiiliin-

6116 rrycivi clenrekrc konccntr6lnink, c6lunk az' hogy a

tanulis tcljcs folyamatdban triztositsttk a r6sn'6tclt a be-

lc6l6st 6s f tev6k-enys6gck 6lvczct6t. A.i6tdkon kercsztiil

tcirl6nij tanul6s igazi credrn6nye ajit6k tcljcs6t6lcsc' va-

lanrint az elm6nyckb6l fakad6 irrijrn 6s szeretct '6'rt'6se'

A jetek a nreiaforik vil6grib6l sz6rmazik'.A gyergke.k

irrtuitivcn isrncrik fel a I'it.ikai,vitt{tl is, t6rbe li, auditir' 6s

ritm ikai szilnb6lunrokat' A nvclvi szinrtrt i lumok elsaj6ti-

EI6sz6

Harminc 6vc foglalkozom az angol nyelwcl' kezdet-

ben di6kk6nt, k6scjbb tan6rk6nt' Nemr6giben ismertcm

fel, hogy min daz.av irlloz6s6s fejl<id6s' amcly azangol-ta-

nul6s Zs -tanit6s ter6n vildgszcrte v6gtremegy' nemcsak

tiikriizcidik az 6letcmben, hanem befolydsolja is az elet-

hez v al6 hoz.z.66l | 6soma t.
Tan6rk6n t betiiltiitt szerepem fokozatosan megvfl-

tozott az 6vek folyam6n. Egyrc crcisebben 6rcztem annak

sziiks6gess6g6t. trogy a nyclvtanulds 6s tanit6.s kereteit a

verb6li"s 6s ligikai ilcghitdrozr4sokon tul is kilcrjessziik'

Kapcsolatba"keriiltcm a drimapcdag6giAval, a kreativ

mo)gissal 6s a pantomimmal' 6s a sajdt kifcjeziik6szs6-

n".it f"i l"rztvc kercstcm a kapcsolatot a koordin6lt

iiozcfs 6i a vcrb6lis kifcjcztik6szs6g fc.ilii<l6sc kirziitt' A

hangiejlcszt6sr6l tanulva megtapasztal tam' hogy a hang-

gul iuf6 kifcjcz6s fclszatradit6sa 6rzcllni gitakat k6pes

ieloldani, 6s energiacsatorn6kat nyit mcg tcstiinkben'

A di6kokkal vil6 kapcsottttomtran az igazi iitalakul6s

m6lycn elrcjtett f6lclmbk clenged6s6hez kapcsol6dik'

amjyct a csoportdinamikiihoz, a csoport energiiijhnak

iranyitatannz, a motiv6ci6hoz 6s a fcgyclcmhcz kotrjd-

net."Tanutmiinyairn a kommunikiciirs 6s fizikai tcr6pi-

6khoz vczettek. Felismertem, hogy taniri nrunkimban

legfontosabb felaclatom az, hogy 6u Tl-gltl errit ad6 cs

gy?gyir6 kapcsolatokat alakitsak ki di6kjaimmal' 6s se-

litrIl ily"n t apcsolatok kialakulds6ban a tanul6 kiiz<is-

36gt "n, uaturniirt az, hogy kiizoscn v6l jrrnk sajht tanuli{-

sunk mcgteremtciiv6.
Gverekekkcl val6 munkfm mcgmutatta szamomra'

nogy az igazi mr:rtiv6ci6 a jA t6k iironr6biil ta.kad' A i6t6k

*eiafotiLts nyelv6t t6rbcli, vizu6lis 6s artditiv kil'cjcz6-

sek, ritmus, mlz-gi{s ris hulnor szijvi 6t.6s cz utat nyit ta-

nul6si k6pess6geink lcgm6lycbb forrdsaihoz' -A 
jrit6kok

sor6rr kapcsolalba t<criiltinklcstiinkkel 6s crzclmcinkkel'

6s megtanuljuk felszabaditani 6s kifejczni azokat' Egyre

tudat6sabb6 villunk vcrlr6lis 6s l'izikai kornmunik6cionk-

ban, 6s k6pcss6 lcsziink arra, hogY iisszef<lgjunk a t<ibbi-

ekkel timbgat6, hat6kony csoportot alkotva' A .iritckok
megtan(tanik minkct a val&li, i in magunk 6ltal vilasztott

feglelemrc 6s elkiitclczct ts6grc. A j6t6knn kcrcszti i l  m6-

so-Lkat cpvii t t rniikii(lvc 6lctiink al kot6iv6 vilunk'
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tdsa fj eszktizt ad a non -verb6lis iizenetek m eghatirozf-
silhoz 6s 6r z6kelh e t cis6g6h ez.

A szavak ereje hatalmas. Amikor <isszhangban van-
naka j6t6kmozdulataival, k6peivel, ritmusival 6s iitem6-
vel, akkor megsokszorozzirk annakeredeti kifejezci ere-
j6t. Osszhangba hozzilk iizeneteit, 6rtelmezik a m inden-
napi kommunik6ci6 sz6m6ra, 6s lehetciv6 teszik, hogy
rajtuk keresztiil a j6t6k 6lm6nye tudatunkban frj megis-
merr6s forr6sa legyen. A szavak fj t6vlatot nyitnak meg
6lm6nyeink feldolgozds6ban, valamint 6rzelmi, szel-
lemi 6s kapcsolatteremtri intclligenci6nk tudatoss6g6-
ban. A szavak haszn6lata fizikai szinten f okot-z-a.azaudi-
tiv 6s ordlis-kinesztetikus 6rz6kel6s iirom6t.

A j6t6kok haszn6lata a nyelvtanuldstnn 6lvezetess6
teszi az ismrltl6st. A gyerekek a teljes fizikai,6rzelmi, in-
tellektuiilis 6s szellemi 6lm6ny miatt ciszinte 6lvezettel
j6tssz6k 6jra 6s fjra j6t6kaikat. Minden egycs ism6tl6s
rijabb lehctcis6g arra, hogy az ismercjs jit6k kiil6nboz6,
6ppen odaillci v6ltozatait hozzuk l6tre.

A legtobb j6t6k term6szctes nyelvi bris6get kin6l ahe-
lyett, hogy szintezett sz6kinccsel 6s nyelvtani szerkezc-
tekkel szolgi{lna. A jit6kok sor6n a sz6kincs jelcntcjs 16-
sze vil6goss6 viilik a fizikai, auditiv 6s vizu6lis jelz6sck-
kil. M6gakkor is,ha n6ha lc kell forditanunkn6hiinydol-
got a kdnnyebb befogadds kedv66rt, a szavak 6s a jrit6k
kdzdtt asszoci6ci6s kapcsolat alakul ki, ami 6rz6kletesje-
lent6st hoz l6tre az agyban. A gycrekck ncm mindig van-
nak tudat6ban a szavak pontos jelent6s6nck, mikrizben a
nyelv alapjai tudatuk kiildnb<jzci r6tcgeibe v6scjdnek be.
A szavakat helyescn haszniljdk a jrit6k kcretci kdzritt, de
verbflis tud6suk ncm azonnal integr6l6dik frgy, hogy ra-
cion6lis nyelvi transzformdci6kat tudjanak alkalmazni.
Ezen a szinten a jdt6kok kiilonbozcj v6ltozatain keresztiil
az azonos kifejez6sek ism6tl6s6vel fej lcszthetjiik racio-
n6lis nyelvi k6pess6geiket. Az elme sa.jlt iitcm6bcn I'ogja
felismcrni a nyelvi anal6giiikat.

A hagyom6nyos kommunikativ nyelvtanitils a drille-
ket teszi jft6koss6. A versengr6s, a siker 6s a tcljcsitm6-
ny6rt val6 kiizdelem kalandot,6lm6nyt jclcnt. Ami hi-
6nyz.ik, az.a mindcnkit egyar6nt elfogad6 biztons6g6rzct,
amely alapvet6 sziiks6glctiink. A vcrseng6s n6lkiili jrit6-
kok kicl6gitik ezt a sziiks6gletct, 6s hatalmas cncrgiilkat
szabaditanak I'el.Ez. az. az encrgia, amely a tanuliis cliitt
vcgtelen tdvlatokat nyit meg.

Ritmus-jitdkok

A kiiziis moz-g6s 6s ritmikus sziivegmond6s iiriim6tdl
6s energi6i6ttll veszik lendiiletiiket, 6s olyan k6szs6gcket

- feilcsztenek, mint az improvizilci6, spontaneitds, I'oly6-
kony besz6d, ritmus 6s hangsrily. Sok ri trnus-jit6kban ta-
16lunk hangut6nz6 6s testmozg6st kil 'ejcz<i szavakat.
Ezcknek a szavaknak az elsaj6titrisa sz6csoJxlrl,okban,
egyeni krcativ moz-g6son kercsztiil t<irt6nik.

K6z-jit6k

A,,kivetitett j6t6k" egy fajtija, amelyben ak6z. moz-
gfs4ra vagy keziinkben levci trlrgyakra iisszpontositunk,
mik<izbcn a test tobbi r6sze viszonylag nyrgalomban van.
Mint ,,brib-mesternck", keziink vagy a t6rgyak mozg6sa
f6l6lt uralrnunk van. A b6bok m<ig<itt triztons6gba n6,rez-
ziik magunkat, mikdzben bel6jiik vctitjiik 6rz6seinket 6s
elk6pzel6seinket a viliigr6l. Ahogy a keziinkre vagy a ke-

ziinkben levci,,megelevenedett" t6rgyakra figyeliink,
fejkidik megfigyel6si 6s rendszerezci k6szs6giink, vala-
mint olyan tulajdonsiigaink, mint a tiirelem, 6,rz6keny-
s6g, bele6rzri k6pess6g 6s a fant6zia. A kezek alkot6 k6sz-
#ge is fejlcidik, 6s koordinilci6juk kifinomul, ami fej-
lesztiaz agy koordin6ci6s k6pess6g6,t.Ezek a j6t6kok ki-
alakitjf k a csoportban az egyiittmtik<id6st 6s a szem6lyes
kapcsolatokat. Nyelvalapoz6 rendszeriinknck egyik
alapvetci m6dszere az, hogy ak6z-jit6kot alkalmazzuk
tartalmi,6rzclnri 6s fizikai bevezetdk6nt a teljes test be-
von6s6t ig6nyki gyakorlatokhoz 6s j6t6kokhoz. Ak1z
mozg6sa lckoti a gyerckeket, miktizben a j6t6k kerett<ir-
t6nct6t egyiitt mondjuk 6s k6nt6ljuk. Ezekak6z.-j6t6kok
lendilletet visznek a csoportba azzal,hogy gyorsan fel-
oldjik a gyerekekben a gi{tliisokat, mikozben <isszponto-
sitj6k figyelmi-iket 6s cncrgi6j uka t.

J6tekok teljes testre kiterjedd mozgdssal

A k|z mozg{s6r6l dtlend it i k a f i gyelmet 6s energi 6 t a
teljes testi 6s szem6lyes r6szv,6telre. Ez a teljes r6siqt6.tel
iinbizalmat igdnyel, 6s uralmat a test mozgdsa 6s a hang-
k6pz6s fiil<itt. Mialatt rnindenki egyiitt mozog, 6s mond-
ja a jf t6kszoveg6t, az intim csoportl6gkorben a koziis tel-
jesitm6ny 6rdme fcloldja a nyelvi korl6tokat. A hagyo-
mdnyos krizoss6gi 6s drfmajdt6kok metaforikus iizene-
teket hordoznak, amelyek segitenek a gyerekeknek meg-
6rteni iinmagukat 6s m6sokhoz fiizrjdrj kapcsolataikat.

Dalokdsmond6k6k

A dalok 6s gyermekversek a nyelvtanul6s leghat6ko-
nyabb eszkrizei. Ezck a nyclv kul turillis hagyat6k6t cirzik,
6s a szavaknak dallammal 6s ritmussal val6 tf rsit6s6n ke-
resztiil scrkentik 6s <isszehangolt mrikird6sbc hozzilk az
agv kiildnbozci teriileteit. K<inyviinkben a dalokat 6s
mond6kdkat sokf6le tev6kenys6gen keresztiil 6rtelmez-
ziik, pl. mesemond6s, mim, rajzol6s, k6zimunka, t6rgyak
anirn6ci6ja 6s teljes fizikai moz-g6s, amelyek a gyerekek
kdzotti kapcsol6di{sokat 6s a munk6.ban val6 tutlati 6s6r-
zelmi jelenl6tet scgitik elci.

L6gz6s 6s j6ga

Ezek a gyakorlatok fejlesztik az q6szs6ges l6gz6st, a
ritmus- 6s egyensfily6rz6ket, a bels616tAst, a fizikai tuda-
tot 6s j6 kriz6rzetet. Mindezek j6t6konyan hatnak szemrl-
lyis6giink 6s kommunik6ci6nk fejkid6s6re. A kiinyviink-
trcn szcrcplri k6t j6gagyakorlat p6ldLz:za, hogyan alkal-
mazhalunk ilycn gyakorlatokat munk6nkban a csofx)rt
6s az egy6n energiiiji4nak n6vel6s6re 6s <isszpontosit6s6-
ra. Gyakorlatunkban a j6ga-konyvbcn taliilhat6 instruk-
ci6kat alkalmaztuk a mozgiist 6s a f izika i 6rz6stleir6, rit -
mikusan ism6telhetci szavakra. Ezek kriz<is sz<ivegmon-
d6ssal 6s p6rban v6gzett gyakorl6ssal fejlesztik a fizikai
6s verbiilis kifejez,6ktszs6get (pl. az inton6ci6t),6s nove-
lik a gyerekek kdzdtti 6rz6kenys6get, empitiit 6s intimi-
t6st. Minthogy a j6ga 6s l6gz6gyakorlatok igazi 6rtelrrre a
befel6 f igyel6s, a sz6veges bevezet6 ut6n csendes gyakor-
l6ssal tolytatjuk ciket. Ilyenkor a p6roknak alkalmuk van
arra, hogy egymf s fel6 forduljanak, 6s nyrgodt, de 6l6nk,
it6lkez-€stcjl mentes figyelemmel et6lik, mit jelent szaba-
don megnyilv6nulni, illetve ezt a mi45ikt6l elfogadni.
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Rel ax 6ci 6, k1Pzelet'i 6t6k

A teljes testrc kiterjedri jr{t6kok abban segitenek a

sverekelinek, hogy feilessz,6k szavakon 6s mozg6son ke-

iesztiili kifejezci-li6szi6gtit et. A relaxici6s 6s k6pzelct-

jdt6kok tov6bb bdvitik ezt a k6szs6get a tcst belsci 6rzeke-

i6s6nek 6s az elme ellazult 6sszpontositdsdnak fcjleszt6-

s6vel. Ezek a gyakorlatok a belsci nyugalom' vil6goss6g 6s

a k6pzelet v6[ielen szabads6ginak6lm6ny6t adjrik a gye-

rekeknck. Aielaxirci6s gyakorlatok cgy r6szc rendkiviil

WALKERZSUZSA

alkalmas pilr perces kikapcsol6disra: megnyugtat6 hat6-

sf , 6s egyben energi6val ttilt el' Mdsok egy-egy 6ra vagy

gyakoriitsor v6g6n alkalmazhat6k, 6s a gyakorlatb6l me-

iitett 6tm6nyek vagy az eg6sz tanul6si folyarnat belsci 6t-

tekint6s6t segitik. N6ha ezeket a belsci utaz6sokat a gye-

rekek a csoport kor6ben megosztjak egym6ssal' Elm6-

nyiiket igazAn akkor 6pitik be magukba, amikor l6tjek.

mennyire egy6ni 6s m6gis milyen harmonikusan iisszc-

cr"ng.i, amii 6t6ttet . Fzck a gyakorlatok harm6ni6t 6s

nyugalmat hoznak a csoport dinamik6j6ba.

Kisiskoliisok itthon 6s Angl iiiban
Hogyan l6tja a sziil6

Ott n6gy6ves korban kezdik. En is szirrnyiilkiidtcm'

mikor megiudtam. R6ad6sul augusztus v6g6n sziiletett

kisl6nyom m6g6vhalasztdsra scmvolt jogosult,s igy mirrt

ar- osrtirly legkiscbbj6nck, rcngetcg ol;-an fcladattal kel-

lett megiiizdlnie, amibcn a t<lbbick miir rutinosakvoltak
(kab6t:cipz,lrr beakaszt6sa, cipti bel'iiz6sc, ruha gombol6-

sa stb.). Sierencs6re, gondoltam, a l2l6sc>szLtalyllan lesz

ideje a tanit6 n6ninck odafigyclni. Dc a g19Tk ncm na-

gyon kapott scgits6get. Az ncm jir.ia ott. Kiizd.iiin csak

mcg a probl6m6val, nc r'6rjon mindig misra, tanulja meg

mag6t6l!
Vietcitt az alacsony l6tsz6mon b6rki is cs<xl6lkozna,

hadd jegyezzem meg, hogy koziins6gcs 6llami iskol6r6l

van si6, iot< gycrekkcl, nagy l6tszimfr oszt6lyokkal, vi-

szont mdr az ejsri 6vbcn az a c6l, hogy az 6vodfb6l j<ivcik

(m6r akivolt olyan szercncs6s,6sbcjutott a mcgyc4 6vo-

dij6nakvalamctyit<6Uc1 t<is csoportokban kczdjcnck' Ha

soi a kczdri, frg-v idciglcnescn is szcrziidlctnck tanit6t

(van cl6g rnunkanOlkiili tanilrl. hogy a lctszfnt alacsotly

lcgycn.
Hogyan oldj6k rncg? Ott sincs ttitrb oszt6lylrclyis6g,

mint i i i  si jt!Hirhcdtck az angol iskolfk otcsfi an.vagb6l

g,yorsan elk6szitctt f'akunvh6s tantcrttrei,amclyck a fcic-

fiilet mellett 6sszevissza hclyczkctlnck sl. Viszorrt cl[o-

gatlott az osztatlan iskola, amit nti nritr csak hirbii l  isrnc-

iiint nogyupdink idcj6lxSl, ntiszcrirtt c8y osztiilyban k6t'

h6rom 6vfolyam tanul cgy tan6rt6l' Tanul? Ebbcn

elcisz6r 6n is k6tclkcdtem. Hogyan? Ellent6tbcn a mi

mcgkiitiitt, szigorfi tantcn'iinkkel, az angolokndl csak

irfnyelveket adnak, 6s nrcghat6rort{tk a minirnumot.

amit a gyereknck produkilni kcll a hfronr szcmcsllcir

alatt (a tanitls j ir l ius v6g6ig tart, de mindcn szcmcsztcr

alatt van cgy-eg)'h6t vakfci6, mai<|2-2ht't a srcrncsztc-

rck kiizirtt).
Az elcjirt min itnttmot tcsztckkcl' irhsos vizsga l'orln[-

jiiban cllencjrzik rnegyci tesztlappal 6r'cntc kctszcr' dc

ennek ereclm6ny6t m6ga sziil(ivcl scm ktizlik.Sent sz6trc-

li ,,felclet", sem oszt6.lyoz6s, sem 6visrn6tl6si rcttdszer

nincs, dc ez nem jelcnti azt, trogy a g-Ycreket sose kcrdc-

zik. Csak arr6l van sz6, hogy azhlvctt t6mit kcitctlcn rn6-

don sajdtitjik el, min<len belsci stressz 6s szcrepl6si lfm-

pal6z ri6tt<iit. Megeriisit6st is kapnak, dc nrindig konst-

iuktiv m6clon, egyarAnt kcriilvc a korai krrtlarc6rz6s ki-

alakul6s6t a gyeng6bbckn6l, illctve a str6tlcrs6gct azoko-
sakn6l. Nincs, ami elrettentse' vagy 6ppcn iisztonozzc a

gycrekct, 6s m6gis, ennck ellen6re mcgtanulj ik' arnit

kell. Igaz, nem annyit, mint itthoni tf i l tcrhelt Sycrrne-

keink! Nem fektetnek hangsfilyt semmif6le lexik6lis tu-

dis-gyarapitdsra (cle kezdettcil tanulnak konyvtilrat 6s

lexik-ont hiszn6l ni l), kiviilrcjl se kell scmm i t bev6gn i a I 2-

es szorz6tiblfn kiviil (de 6vente k6tszer-h6romszor min-

dcn oszt6ly bcmutat egy r<ivid szindarabot, mes6t a tirb-

binck a reggeli "assembly"; <isszgyiilekezet alkalm6b6l)'

Hagycm6nyos nyelvtan6ra sincs, a hib6tlan helyesi-

rdst a t6isadalorn is csak nyelv6sztcil, ir6t6l v6rja el az an-

gol nyclv bonyolult irism6dja 6s kiejt6se k6z<itti kiil<inb-

169rriiatt. van ellenben teljcscn lcegyszeriisitett fizika 6s

t<6mia a lcgals6bb {'okon is, kis6rletek form6j6ban' Van

tort6nelcm, amit agyerekck "project" form6tnn dolgoz-

nak fel; nem I ine6risarr, hanem irgy' hogy a tanir kiv6laszt

egy-egy kort, 6s mindcn m6s t6rgyat is cbbe kapcsolnak

t,tr t-Jtict, hogy az 6vsz6mokat nem fogja kenni-viggni a

gycrek, de heiyettc kap egy korba val(r belc6rz6st, bclel6-

iist, aminek ietla a gycrurck tcljes-l6t6ktrrii fcilcid6se'

Mert Anglidban sern lchet az 6ra unaltnas rutinmunka'

Kcv6sb6 lijtott a tanir is:ak6r aszatladban,vagy a mf ze-

umban is tarthat 6rdt, aminek meghatdrozott idcje sincs'

mindig addig tart, mig a gyerckck tobbs6ge lc van kiitvc.

bir.ia f ig,.vclcrnmel. Nincs k6t cg1'forma nap.'Magvarorszdgon 
az iskol6ban nyolc6ves kisl6nyom

szinrira az clsci probl6ma az eg6sznaJxrs padbaniil6s volt'

Mcg scnr tu(lta 6rtcni, hogy mi6rt nem ilkj k6nyelembc

tcnni rnagit, 6s tiiriikiil6sbcn iihri, ha elf6radt. Sem azt,

hogy mi6rt kcll betiiit vonalak koz6 beszorftania, sem azt'

hogy mi6rt nem hcgyezheti a ceruz6jit 6ra alatt, ha an-

na[-6ppen kitijrt a hcgye. (Angli6ban akkor sz6ltak volna

16, ha nem int6zkcdik azonnal on6ll6an!) Azt meg v6g-

k,1pp nern 6rtcttc, hogY rni6rt kell az cg6sz oszt6lynak ve-

z6nysz6ra kirrustran versct mondan i, amikor a vcrs az egy

lirai rlolog... Annll mrlr okosabb 6s I'iiggctlenebb jellcm'

hog)'azt vhlaszol.iam:az6rt' mcrt czt itt igy szokt6k.-igcn, 
6n is ig-t' szoktarn nrcg gycrekkoromtlatt. De mi-

drt igy?'? .
Ii-cnr akarom at. angolszlst. iskolam6clszcrekc t f el t6 -

tcl n6lktil clicsciitcni a mi6nkkel sz-emben. Pcdagirgus 16-

v6n l6tom, 6s magant is tapasztaltam, hogy mcnnyivel

tobbid6t kell egy rnagyarpcdag6gusnak olyanfajta mun-

kival cltiiltcnie, ami ncm sajdt krcativit6s6t szolg6lja'

hanctn - ha az angot koll6g6k6val osszchasonlitjuk -

csak ,,robot". De val6llan sziiks6g van errc? H6la a mun-

kati izcteknck6sa tcsztlapoknak' tal6n rnhr itt sc kellany.
nyi l'iizetct .iavitani, rnint r6gen. Es Angli6n kiviil is van-

uot t'".1t"tt irrsz6gok, ahol ezt egyiiltal6n nem csinill.i6k.
Nckik sokkal l'ontosatrb, hogy a gyerckct gondolkodni,

N t
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