
Aldea Miklósaié: 

Szemléltetése a gyakorlati órán 

A gyakorlati órák célja a tanult anyag begyakorlá-
sa. A tanár, aki az új anyagot egyszer már elmagyaráz-
ta a hallgatóknak, általában megjelöli a gyakorló órát 
tartó tanárnak azt az anyagrészt, azokat a gyakorlato-
kat, amelyek elvégzését kívánja, de módszertani taná-
csokat legtöbbször nem ad, A gyakorló tanár feladata, 
hogy kialakítsa saját módszereit,-hogy megpróbálja a 
csoport számára. - s nem utolsósorban a saját maga szá-
mára — is érdekessé, szórakoztatóvá, s egyben eredmé-
nyessé tenni az órákat." 

A gyakorlati órák nehézségei között a legjiagyobb-
nak látom azt, hogy az egymást követő, órák;'során'a' 
nyelvtanulók koncentrálóképessége csökken. Az effajta, 
órák sokszor esnek az 5* és a 6. órákra, nagyon fontos 
tehát, hogy amennyire lehetséges, a hallgatók figyel-
mét állandóan ébren tartsuk. Még azt is meg kell 
próbálnunk, hogy a gyakorló órának pihentető, frissí-
tő pillanatai, percei is legyenek. 

Előadásom célja az, hogy a teljesség igénye nél-
kül, néhány olyan módszert ismertessek, amelynek 
segítségével a tanár feloldhatja az óra egyhangúságát. 
Különösen fiatal, pályakezdő, óraadó, esetleg más 
szakos, de gyakorló órák adását vállaló kollégáim-
nak szeretnék néhány ötlettel segítség ére lenni. 
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Az egyhangúság feloldásának számtalan módja van, 
közülük csak egy a szemléltetés. A szemléltetés leg-
elterjedtebb eszköze, a kép, Nagy előnye, hogy nem 
kell hozzá, áram, gép, sötétítés, nem romolhat el, nem 
szellemképes stb, Episzkóp segítségével felhasználha-
tunk könyveket, levelezőlapokat, újságokat, családi 
fényképeket, bármilyen képet, amely valamilyen módon 
kapcsolható a tanult anyaghoz, A képeket minden tanár 
gyűjti, de raktározásuk, rendszerezésük, s így követ-
kezetes felhasználásuk sokszor elmarad, A képek meg-
gyűr ődnek, elvesznek® 
A rendszerezés egy lehetséges módját követtem, ami-
kor egy 4oo darabos törzsállományt állítottam össze, 
melyet szakcsoportunk közösen gyarapít, A képeket 
magyar és külföldi újságokból vágtam ki, A/4-es 
fehér lapra ragasztottam fel, A gyűjtés, sorrendjében 
megszámoztam a lapokat, s egy betűrendes füzetbe 
a. képek főtémája, felhasználási területük kulcsszava 
szerint a számokat beírtam. Szükségesnek láttuk ké-
sőbb azt is, hogy leckék szerint is készüljön mutató, 
A képek lassan elhasználódnak, ezért a 2oo legjobbról dia 
is készülte 

A képek felhasználására sokféle lehetőség kínál-
kozik, - A tanterem falán elhelyezett, poliuretán le-
mezből készült táblán mindig olyan képek vannak, ame-
lyek vagy az adott leckéhez /lexikához, nyelvtani 
anyaghoz/, vagy valamilyen aktualitáshoz /nemzeti 
ünnep, évszak, népszokás/ kötődnek . E képek csak akkor 
tölthetik be igazán hivatásukat, ha a tanár rövid 
írásos kiegészítést is mellékel. Jó szolgálatot tesz 
egy-egy szómagyarázat, szinonimák, rövid tartalmi ma-
gyarázat. 
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- Bevált módszerem az is, hogy a képhez kérdéseket 
írok fel, és versenyt hirdetek határidővel, "díjak-
kal". A képeket legalább hetenként cserélem, 

- Csoportmunkához fel lehet használni egy képet úgy, 
hogy episzkóppal kivetítjük. Ilyenkor kérdésekkel 
indítok, egyszerű, a nyelvtani anyag ismétlését cél-
zó kérdésekkel, majd az éppen gyakorolandó anyagrész 
kérdéseivel folytatjuk. Második lépcsője a munkának, 
hogy a következő alkalommal újra előveszem ugyanazt 
a képet, és a hallgatóknak önállóan kell rövidebb-
hosszabb mondatokban beszélni a. képről, A harmadik 
lépcsőben rövid önálló szöveget íratok a képről. 
Jó, ha az új képek mellett mindig vannak már ismert 
képek is, A hallgatók számára élmény az, hogy tudá-
suk gyarapodásával ugyanarról a képről egyre többet, 
egyre magasabb szinten tudnak beszélni, 

- Az órán használom a felragasztott képeket egyéni 
munkához is. Minden hallgató más képet kap, a hozzá, 
egy kis papírt." A papíron vagy kiegészítendő szöveg, 
vagy kérdések vannak, A kiegészítés azért nagyon 
hasznos így, képpel együtt, mert a kép segíti a 
szöveg megértését, a szöveg pedig közvetíti a. szövege 
alkotói, jelen esetben a tanár látásmódját, vélemé-
nyét az adott képről. Ez fontosabb dolog, mint első 
látásra gondolnánk. Közelíti egymáshoz a két külön-
böző kultúrából érkező, de együtt dolgozó ember, a 
tanár és a diák képét a világról. Igyekszem olyan 
képeket is választani, amelyek országismereti anyagot 
is tartalmaznak; /Szegedi dóm, budapesti hidak, város-
részletek, szobrok, stb,/ 

- A legélvezetesebb /legalábbis számomra/ a gyakorló 
órán az a feladat, amely önálló fogalmazást kér a hall-



gatótól egy kép alapján. Például a feltételes mód gya-
korlásánál egy erdőbelső nyugalmat árasztó képére, a a 
kérdésre: "Mit csinálna Ön, ha most ebben az erdőben 
lenne?'" olyan lírai, meglepően szép fogalmazásokat Írtak 
a hallgatók, amilyeneket a kép felhívó ereje nélkül 
biztosan nem kaptam volna* Az ilyen feladatokat termé-
szetesen csak differenciáltan lehet alkalmazni, de 
fogékony és tehetséges hallgatóim személyiségét így sok-
kal mélyebben sikerült megismernem, ők pedig lehetőséget 
kaptak fantáziájuk kibontására is. 

Kedvelt szemléltető eszközöm a vicc is. Külön 
dossziéban gyűjtöm a vicceket. Tudjuk, hogy a szövegek 
közül a legnehezebb idegen nyelven egy idegen nép 
humorát megérteni* A szöveg nélküli rajzos viccekhez 
szöveges magyarázatot, szómagyarázatot adok, és kér-
déseket teszek fel® A szöveges és rajzos vicceket pedig 
úgy válogatom, hogy a szöveg az éppen tanult anyaghoz 
kapcsolódjék vagy lexikájában, vagy nyelvtanában. 
Az ilyenfajta feladatok során érdekes felfedezéseket te-
hetünk más népek szépségideáljairól, látásmódjáról. 

Két. olyan módszerről is szeretnék említést tenni, 
melyek némi adottságokat is megkívánnak a tanártól. Az 
egyik a rajz., a másik a bábozás* 

Sokszor hallom a panaszt: - Hem tudok rajzolnií A 
nyelvtanításhoz azonban nem művészi rajzokra van szük-
ség. A táblára feldobott rajz más, mint az előre el-
készített rajz| bármilyen szép legyen is az utóbbi. 
Ez ott születik a hallgatók szeme előtt, varázslat és 
játék. Gyorsan, egyszerűen kell rajzolni, sok humorral. 
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A bábozás végigkíséri munkámat, A kezdő szakaszban 
mindjárt az első óráktól ketten vagyunk, a báb.és én* 
Amikor a bábozást elkezdtem, az a cél vezetett0 hogy 
feloldjam a. tanár és a diák között meglevő fölá-alá-
rendeltségi viszonyt úgy, hogy tekintélyemből ne ve-
szítsek 9 hogy & nagyon üdvös három lépés távolság mégis 
megmaradjon, lem pedagógiai,, elsősorban nyelvpszicholó-
giai probléma az, hogy a fölnőtt ember, amikor kezdő 
fokon nyelvet tanul, a- gyermek lelkiállapotába esik 
vissza® A mi hallgatóink is sokszor kínosan élik meg 
ezt. Volt kereskedők, harcosok vagy egyszerűen csak 
hazájukban már felnőttnek számító fiatalok egyszerre 
kiskorú, sőt csökkent szellemi képességű embernek, másod-
rendű polgárnak érzik magukat, amikor írni, olvasni, be-
szélni tanulnak magyarul* /Megjegyzem, a magyar környe-
zet is ezt a tudatot igyekszik erősíteni bennük. Há-
lunk az utca embere - jó esetben - letegeasi, vállon ve-
regeti a külföldi diákokat,/ 

A bábozás játék,* Hogyan szabadltja fel akkor a nyelv-
tanulót kisebbrendűségi érzéséből, hiszen ez a játék 
"gyerekes dolog1*? Igaz, játék, de a felnőtt ember nem 
szégyell játszani, ha a játék közös játék, és mindenki 
betartja a szabályokat^ Azt tapasztaltam, hogy nemzeti-
ségre való tekintet nélkül, a hallgatók a báb segítségé-
vel nagyon hamar megszabadulnak szorongásaiktól*, s így 
kisebbek nyelvi gátlásaik is, A tanár kiléphet személyi-
ségéből, tegezhet, puszit adhat, mondhat olyan szavakat 
/mármint a báb!/, amelyeket a diáknak jó ismernie, de 
a tanár normális esetben nem mondhat a hallgatónak^ 
/szamár, buta, édes, aranyos, szívem9 stb,/. 
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A bábot használom minden kommunikációs forma megtaní-
tásához, a bemutatkozás, a tegezés, a dicséret és a 
szidás alkalmazásánál. Az egyes nyelvtani anyagré-
szeknél mindig van alkalom arra, hogy néhány perces 
személyes beszélgetés folyjon a báb és a csoport 
között. Csoportjaimban olyan népszerű ez a gyakorlási 
forma, hogy néhány napos kihagyás után keresik, kérik. 

Nem térek ki előadásomban részletesen a mindennapi 
használati tárgyak felhasználásának lehetőségeire. 
Gondolom^ általánosan elterjedt módszer ez* 

Bármilyen szemléltető eszközt is használjunk, ha 
segítségükkel eredményesebbé tehetjük a. nyelvtanítást, 
minden eszköz jó," S minden eszköz nélkül is szemlél-
tethetiMk, sokszor csak gesztusainkkal, mozgásunkkal? 
mimikánkkal. A fontos az, hogy érdekes, változatos', 
az érdeklődést felkeltő módszereket ötvözzünk jól át-
gondolt egésszéo' 

Ferenc Rózsa 

Szövegffirvú;ftemény a hallás utáni megértés tanításához 

A Nemzetközi Előkészítő: Intézet belső kiadványa-
ként 1988-ban jelent meg Ferenc Rózsa, Novotny Júlia, 
Vapga Évas Szöveggyűjtemény a hallás utáni megértés 
tanításához! Szerkesztette? Varga Éva," 


