
Onké pz ktirrel azérettségiért
A k zépiskolai tanórok egyik fontos feladata, hogy diókjaikat felkészítsék
az érettségire. Ez nemcsak a megfelel tórgyi tud s tadósót jelenti, hanem
a tanulók kíjlónbóz képességeinek, készségeinek kialakítás t, meger sítését is.
Gáll Zsófí t, a Budai Ciszterci Szent lmre Gimnózium német-latin szakos
tanór t kérdeztem arról, hogyan igyekszik ennek a sokrét(í elvórósnak
megfelelni.

Varga Stella

- Mindkét tantárgya választható érettségi tantárgy. Hogyan
készíti fela diákjait a szóbellre?
- Mindig tjgyelek arra, hogy tisztában legyenek a gyerekek azzal,
mía kovetelmény, és rendszeresen legyen olyanfajta számonké-
rés, mint ahogy azt az érettségin is elvárják; olyan típusfeladato-
kat oldanak meg, mint amilyenekkel ott is találkoznak majd.
A legnagyobb problémát az okozza, hogy a magas osztálylét-
számok miatt nincs elegend id a gyakoriszóbeli megmérette-
tésre. Én lehet séget adok arra a diákjaimnak, hogy tanórán kí-
viil, a szünetekben vagy délutánonként beszámolót tartsanak.
Nekem ez ugyan plusz id , de a gyerekeknek nagyon fontos, és
ezt nekik is fel kell ismernirjk.

- Az idegen nyelvet nem kisebb csoportokban tanulják?
- De igen, és a fél osztály is csak nehezen feleltethet le a heti
három órában. A kollégák is délutánokat áldoznak arra, hogy
érettségi helyzetet teremtve hallgassák meg diákjaikat. Egyéb-
ként a gimnáziumban nemrégiben bevezették német nyelvb l,

hogy minden félévet és tanévet egy szóbeli számonkérés (nem
vizsga, de hasonló) zár le. Ezen más tanárok és az igazgató is

részt vehet, azért, hogy a diákok komolyan vegyék. A tanulók-
nak abból az5-6 témából kell beszámolniuk, amelyeket az adott
félévben vettek. Nagyon jó tapasztalataink vannak. Azt látjuk,
hogy a gyerekek orlilnek, mert sikerélmény számukra, hogy
amit megtanultak, azt jól tudják és át is tudják adni, jól tudnak
kommunikálni, adott szituációban megértetik magukat. Tobb-
nyire javítani ls tudnak az érdemjegyen.

- Milyen módszerekkeltud segíteni a tanár?
- Nekem nagyon sokat jelentett az egykori osztályf nokom,
Bessenyei llona példája. Az módszerét igyekszem a saját osz-
tályomban is alkalmazni. Nagy hangstilyt fektetett arra, hogy
idejében kidertiljon, mi érdekel minket, aztán erre építve on-
képz kort indított. Az els tanév végén mindannyiunknak meg-
adott egy személyre szabott címet érdekl désí korrjnknek meg-
felel en, hogy ahhoz kapcsolódóan készítst]nk el egy el adást
a nyári szünetben. Én a Mi a szép? - komolyzenei m elemzése
címet kaptam. Nagyon meg voltam ijedve, mert ugyan akkori-
ban fuvoláztam és zongoráztam, de komolyzenei m vet még
soha nem elemeztem. Azon gondolkodtam, milyen más téma-
kort választanék, vég{.il aztán maradtam a tanárn általjavasolt
témánál.

- Mi tcirtént az iinképz kiirben?
- Minden hónapban volt egy-egy alkalom, és be volt osztva, ki-
nek az el adása mikor kertilsorra. Erre az alkalomra meghívtuk
az osztályt tanító tanárokat, az osztálytársakat, a sztjl ket. Tud-
tuk: nincs mese, ossze kell szedni magunkat. Eleinte volt ben-
nünk ellenkezés, de amikor beindultak a foglalkozások, ráérez-
tünk az ízére, A szrjl k is támogatták ezt a programot, tudták,
mi az értéke, és miért hasznos nektink. Sok osztálytársamról
derult ki olyan érdekesség, amit addig nem is tudtam (pl. hogy
melyik a kedvenc zenekara, ki a példaképe, vagy hogy szereti
a kaktuszt). Úgv gondolom, az el adások után másként láttuk
társainkat, felnéztlink egymásra. Nagyon izgultunk a saját el -

adásunk el tt, de szívesen mentt]nk el a tobbiekére is.
A tanárn egyébként nemcsak kijelolte a témát, segített is.
Nem hagyott magunkra: vázlatot készítettünk, és azt el zete-
sen megbeszéltrik vele. Jó tanár volt, azt akarta, hogy a maxi-
mumot hozzuk ki magunkból és min ségi munkát mutassunk
be. Mindenkinek volt egy párja, aki a technikai dolgokban segí-
tett az el adáson, pl. kezelte a vetít gépet vagy a magnót, illet-
ve az én esetemben zongorán kísért, amikor fuvoláztam.

- Ez hatékony technikának tíínik ahhoz, hogy a diák hozzá-
szokjon a szóbeli megnyilatkozásokhoz.
- lgen, valóban hatékony. Bár ebben a helyzetben nem azért
igyekszik a diák, hogy jó jegyet kapjon, hanem szeretne megfe-
lelni, érdekességeket megosztani másokkal . Az a tét, hogy meg
tudja-e szerettetni másokkal azt, ami neki fontos, át tudja-e
adni egyáltalán.
Az is fontos hozadéka ennek a módszernek, hogy kozben a di-
ákok ráeszmélnek, mi az, ami igazán érdekli ket. Én már nem
választom meg a témát a diákjaimnak, aminek van el nye és
hátránya is. Ha megkapják a címet, akkor teljes erejükkel a té-
mára tudnak koncentrálni, míg ha k maguk választják ki, akkor
tobb Íehet séget gondolhatnak át.
Az osztályomnál is azt láttam, hogy ugyanaz torténik, ami ve-
lünk: eleinte nem lelkesedtek, nagyon izgultak, de kés bb már
élvezték az el adásokat, azt, hogy egymást megnézhetik ilyen
helyzetben, esetleg teljesen más arcát láthatják az osztálytár-
saiknak, illetve saját magukat is jobban megismerik. Ez a kom-
munikációs szituáció pedig nemcsak az érettségin hasznos, ha-
nem sok más élethelyzetben is.
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