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...Dráma

A dráma eszköztárának használata
az idegen nyelv tanításában

Vatai Éva

A nyelvoktatás reformjának szükségszerûsége több évtizede világossá vált mindazok elõtt, akik a klasszikus
módszerek okozta sikertelenség sebeit kötözgetik. Egy biztos: a rendhagyó igék ragozásának kõkemény behaj-
tásán alapuló nyelvtanítási módszer � az idõsebb generáció egy része meggyõzõdésbõl vagy nosztalgiából még
ma is erre esküszik! � alaptudást nyújthatott, kiteljesedést csak keveseknél. A század elejének grammatizáló
nyelvoktatását robbanásszerûen váltotta fel a pragmatista megközelítési mód, amely szerint az idegen nyelv
tudását nem a nyelv ismeretén, hanem használatának minõségén mérhetjük le. Innen az audio-orális és audio-
vizuális módszerek létrejöttének szükségszerûsége, amelyek életszerûbbé és érdekesebbé tették a nyelvtanulást.
Ma még több kell ahhoz, hogy a nyelvtanulást vonzóvá és színvonalassá tegyük, na meg ahhoz is, hogy ne
süppedjünk bele a rutinba, a tanári mechanizmusokba, s hogy minden pillanatban alkalmasak és készek le-
gyünk az idegen nyelvet tanuló diákokkal együtt gondolkozni, együtt alkotni.

A nyelvtanulásra éppúgy igaz a Zen egyik alaptétele, mint az élet sok más intellektuális tevékenységére: a
cél az út.

Az elsajátításhoz vezetõ út talán még fontosabb tényezõ az idegen nyelvhez való viszonyunk kialakításában,
mint a megtanult struktúrák mennyiségi és minõségi mutatói a nyelvtudás késõbbi stádiumaiban.

A nyelvtanulás két � gyakran egymást fedõ � szakaszban zajlik: elõször szavakat, struktúrákat és a hasz-
nálatukat meghatározó szabályokat tanulunk, aztán az elsajátítottakat használjuk, tehát kombinálunk.

A dráma eszköztárának használata mindkét szakaszban felvetõdhet: a tévhitekkel ellentétben már a kezdõ
szint legelsõ óráiban is alkalmazhatunk drámás eszközöket.
A nyelvi szinteket 1-3. számmal jelölöm a következõ kritériumok alapján:

1. nyelvi szint: �Basic-francia� (egyszerû mondatok, alapszókincs, a leggyakoribb kötõszavak, múlt és je-
len idõ, kijelentõ és felszólító mód) ismerete.

2. nyelvi szint: A szókincs gazdagodó, a kifejezésmód árnyalásra szorul. A kötõszavak többségét és a
fontosabb szerkesztési szabályokat ismerik.

3. nyelvi szint: Aránylag gazdag szókincs, az idegen nyelv szerkesztési szabályainak biztos ismerete. Igény
az árnyaltabb önkifejezésre. A stíluskülönbségek érzékelése és reprodukálása.

1. Gyakorlatok és szabályjátékok alkalmazása a nyelvi órán
A játékos nyelvtanulás hatékonysága már régen bizonyított. Fõleg a gyakorló folyamatban hasznos, az óra
minden szakaszában. A kreatív folyamatba ágyazott, cselekvéssel kísért tanulás hatékonyabb, hiszen az agy
mechanizmusai, gátlásai oldódnak fel. A játék mint örömforrás gyakran érdekessé, vonzóvá (s néha észrevét-
lenné) teszi a tanulást.

Tekintve, hogy e tárgyban sok használható gyûjtemény született, csak egy-egy példát mutatok be a külön-
bözõ nyelvi szinteken használható játékokból, illetve egy tematikus játéksort a felszólító mód gyakorolta-
tásához.

1. nyelvi szint
Számozás
Peter Brook egy hasonló jellegû gyakorlatából adaptáltam, az úgynevezett �kispárnás gyakorlatból�.
A játszók most éppen a tõszámokat tanulják 1-20-ig. A számnevek tanulásának csapdája, hogy a diákok némi
ismétlés után tánciskolás módon (= a kályhától elindulva) tökéletesen elsajátítják a számneveket, ám a késõb-
biekben értelemszerûen használni nem tudják azokat.

Oszoljunk szét a térben, s a térkitöltés szabályai szerint mozogjunk. A tanár elkezdi �un�, a térben járók
egyike tetszés szerint lecsaphat a �deux�-re, s egy másik tanuló tetszés szerint folytathatja �trois�-val. Ha az
egymást követõ számok nem hangzanak el szabályos ritmusban, újra kezdjük a számolást. Mindenki ügyeljen
arra, hogy az általa �kisajátított� számot megõrizze. Minden tévesztésnél, illetve ritmustörésnél újra kell kez-
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deni a számolást. A számolás addig folytatódik, amíg minden tanulónak saját száma nem lesz. Így a figyelem
tárgya nem csak a számnév lesz, hanem a tér, a hang és a ritmus is, s ily módon a többiek által mondott szám
is.

2. nyelvi szint
Meghívás*
A játékosok a térkitöltés szabályai szerint mozognak. A játék elsõ felében az a szabály, hogy minden � nem
verbális � meghívást el kell fogadni. Ha ilyen módon létrejött egy pár, akkor a sokaságból kimennek, s a hívó
elmagyarázza, miért hívta ki a partnert. Az utóbbi megköszöni a meghívást, illetve néhány udvarias szóval
reflektál rá.

A második játékrészben a meghívásra nemet kell mondani, az udvariasság szabályai szerint. A sokaságból
senki nem mehet ki.

3. nyelvi szint
Szinkronizálós játék
Egy elõzõleg már elõkészített anyagot szituációba helyez a tanár (ld. szituációmegadás). A színen két diák
dolgozik, akik a mimika eszközeivel élnek. A két szinkronhang (a beszélõk a játszókkal szemben helyezkednek
el) a nyelvi aláfestést biztosítja. Ez a játék igen nehéz, hiszen a figyelem erõsen megosztott: pl. az 1. játszónak
figyelnie kell a hangjára és a másik játékos-kettõsre, az 1. szinkronhangnak a játékosokra és a 2. szinkron-
hangra, hogy a játék harmonikus legyen.

Tematikus játéksor: A felszólító mód
A feladatsort nehézségi sorrendben állítottam össze. Feltételezi a felszólító mód használatának, a rendhagyó
felszólító módú igealakoknak, illetve a felszólítás udvarias elkerülésének ismeretét. A játékoknak gyakoroltató
funkciója van. Célom, hogy a felszólító mód alkalmazása gyorsan és biztosan menjen, valamint hogy az adott
utasítások pontosak és félreérthetetlenek legyenek.
1. A filmrendezõ: küldjünk fel a kijelölt színpadra két-három diákot. Megadunk egy egyszerû szituációt, pl.

egy házaspár megérkezik lefoglalt szállodaszobájába, ahol iszonyú rendetlenség van; éjszaka lévén a
portás is aludni tért. Egy jelentkezõ diák rendezze meg a jelenetet, pontos utasításokat adva a játszóknak!

2. Az õrült király (kellék: korona vagy jogar): az õrült király képtelenségeket parancsol népének. Mindaddig,
amíg érthetõen ki tudja fejezni parancsát, az elsõ játékos a király � azután pedig másik diák váltja fel.

3. Kincskeresés: a helyiségben elrejtünk egy tárgyat (a �kincset�). A keresõket, akik az elrejtés alatt távoztak
a szobából, két irányító segítheti felszólító módba tett igealakok használatával.

4. Marslakó***: a marslakó tisztában van a dolgok nevével, de � ha nem adnak neki egyértelmû utasításokat
� nem képes bánni velük. Magyarázzuk el neki, hogyan kell kinyitni egy kólásüveget, és tölteni egy pohár
italt (fontos, hogy az elsõ körben a tanár legyen a marslakó, s megmutassa, hogyan lehet a legkisebb
pontatlanságokat is kihasználni!)!

5. Rajzolj egy képet****!A tanár nagyon pontos utasításokat adva rajzoltasson a diákokkal egy egyszerû ké-
pet. Lehet egyesével vagy csoportosan rajzolni.

6. Mit tegyek? Valaki kimegy a terembõl. Megbeszéljük, hogy az általa játszott személynek mi lehet a prob-
lémája. Bejön, a problémára nem kérdezhet rá, csak arra, hogy mit tennének a többiek a helyében. A többi-
ek udvarias tanácsokat adnak neki, kerülve a közvetlen felszólítást.

2. Magnó, telefon és kelléktársaik
A technika adta lehetõségeknek a nyelvtanulás szolgálatába állítása rendkívüli távlatokat nyújthat.
A kazettás magnó könnyen kezelhetõ és minden iskolában fellelhetõ eszköz. Nélkülözhetetlen a külsõ és belsõ
hallás különbözõségének tudatosításában (pl. a �néma nyelvi ismétlés� szülte veszélyek elleni harcban). Bár az
olvasandó idegen nyelvi szöveg otthoni gyakorlása az APhI-átírás segítségével alapszinten megoldható, de az
értékelés során a tanuló által felolvasott szövegrész magnóra rögzítése csalhatatlan bizonyítékul szolgálhat az
ellenõrzéshez. Késõbbi fázisban ezeket a szövegeket más � játékos vagy produkciós � céllal is alkalmazhatjuk.

1. nyelvi szint
Rádiójáték
A fonetikailag problémát okozó (francia félhangzók) egységeket tartalmazó nyelvi szöveg: La grenouille á
grande bouche (A szélesszájú béka)
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A dramatizált szöveget többszöri szerepcserés felolvastatása (+ hibajavítás) után rádiójátékká alakítjuk
olyan módon, hogy az érdekes zajeffektusokat is tartalmazzon (pl. vízcsobogás, sászúgás, léptek zaja) A mag-
nófelvétel csak ezután történik meg.

Pedagógiai cél: az ismétlõ olvasás automatizmusának kiküszöbölése a hangélmények beiktatásának segít-
ségével.

2. nyelvi szint
Kimeco
Helyezzünk az asztalra 15-20 tárgyat (kulcs, könyv, kesztyû stb.). Hagyjuk, hogy a fiatalok néhány percig
megfigyeljék azokat (gondolatban összeszedjék és megjegyezzék a tárgyakat), aztán szedjük össze mindegyi-
ket. A fiatalok írjanak fel a táblára kb. annyi kötõszót, mint ahány tárgyat láttak, s a tanár is tegyen hozzá még
néhányat. A történetírás elkezdõdhet: az elsõ �író� mondjon egy mondatot, amelyben szerepel az óra elején ki-
állított tárgyak egyike (a megnevezett tárgyat kitesszük az asztalra). A második diák a felírt kötõszók egyikét
használva kapcsoljon az elsõ mondathoz egy másodikat, amely az általa választott másik tárgyról szól (most
azt tesszük ki az asztalra). A következõ játszó letörli az elsõ játékos szavát és a második játékos kötõszavát, s
az általa választottakkal helyettesíti. Addig folytatódik a játék, amíg van megnevezetlen tárgy.

A történet leírása párokban zajlik: keresik a memóriájukban a mondatokat és történetté kapcsolják. Egysze-
rû nyelvi változtatások megengedhetõk, azzal a feltétellel, hogy a mondatokból logikus történet álljon össze.

3. nyelvi szint
Regényírás
A tanár magnóra felvett zajokat visz be: lényeges, hogy ezek repetitív, szövegmentes zajfelvételek legyenek:
zuhanyozás, az úszás közbeni ritmikus légzés zaja, tûzijáték stb. Ilyen kazetta kereskedelmi forgalomban is
létezik, hála egy patinás angol nyelvtanítási módszernek.

1. A zaj többszöri meghallgatása csukott szemmel
2. A beszélgetést elindító tanári kérdések:

 Hol hallhatsz ilyen zajt?
 Mi(k)tõl, ki(k)tõl származhatnak ezek a zajok?
 Hol van(nak) most?

A továbbiakban a tanár feladata a válaszok �drámatanáros� (néha provokatív) kezelése, hiszen egy-egy
kérdésre egymásnak ellentmondó válaszok zuhataga érkezhet. Az ismétlést és rendszerezést szolgáló egyeztetés
tartja néha kordában a mindent elsöpörni készülõ fantáziát. Egy-egy óra végén nem szabad elfelejteni az eddigi
ötletek vázlatos lejegyzését, majd otthoni feladatul adni a kidolgozásukat. Két-három negyvenöt perces tanóra
ötletes regényrészletek pontosan megfogalmazott lapjait eredményezheti. Ha elakadna a játék, csak le kell ját-
szanunk a kazettán a soron következõ zajt, s újabb fejezetet nyitnunk a regényben!

Pedagógiai cél: a zajeffektus által inspirált fiktív szövegelemek idegen nyelven történõ megfogalmazása és
történetté formálása egyezményes módon.

Telefonos játékok
Az irányított párbeszéd szabályai szerint zajlanak. Minden nyelvi szinten több fajtája alkalmazható.

Ha A + B a beszélgetõ, az
�A� � diák
�B� � tanár (vagy elõre elkészített utasítás).

Elképzelhetõ az is, hogy a párbeszédnek csak töredékét jeleníttetjük meg, az �A� játékos részére olyan sze-
repet kijelölve, amely legfeljebb csak bátorító nyelvi reakciókat tartalmaz.

Válaszfüggõ telefonos párbeszédek
Történet: irányított
Irányítás módja:

1. a vonal másik végén a tanár van, aki a hívott szerepét játssza
2. a vonal másik végén két fiktív játszó van (1. és 2.), akiknek sintén irányított a mondandójuk

Hogy a hívó e kettõ közül kivel kíván társalogni, azt rámutatással jelzi minden ajánlat után. Például:
Hívó: Beteg rokonát hívja fel, akirõl tudja, hogy már hetek óta gyengélkedi.Érdeklõdik egészségi állapota

felõl.
Hívott 1: Jelenleg jól van.
Hívott 2: Már egy hete rosszabbra fordult az állapota.
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Hívó: Kedvesen felajánlja, hogy meglátogatja.
Hívott 1: Kéri, hogy ne, mert igen gyenge, nem képes látogatókat fogadni.
Hívott 2: Rettentõen örül neki, alig várja. Megbeszélik az idõpontot.

Hívó: Finoman elõrukkol pénzügyi gondjaival.
Hívott 1: Segítõkésznek tûnik, mert már öreg és nincsenek örökösei.
Hívott 2: Határozottan elutasítóan válaszol, mert úgy érzi, eddig sem sokat törõdtek vele a rokonok.

Hívó: Mentegetõzni vagy magyarázkodni kezd az utóbbi választól függõen.
Hívott 1: Bátorítja, emlékezteti a megbeszélt látogatásra.
Hívott 2: Elmondja, hogy soha többé nem akar hallani róla.
(Búcsúzkodás.)

Magyarázkodós telefonok
Történet: megadott
A hívott a tanár, aki � ha kell � szerepbõl irányít.

1.
Hívó: barátjának telefonál, akivel tegnap este találkozója volt, de mivel õ félórás késéssel érkezett, a barát

már nem volt ott
Hívott: a barát szerepében

2.
Hívó: fogorvosának telefonál, mert tegnap nem volt bátorsága elmenni a megbeszélt foghúzásra
Hívott: a fogorvos asszisztensnõjének szerepében

3.
Hívó: a szomszédnak telefonál, mert ma este hangos baráti társaság lesz nála. Kéri, hogy a szomszéd le-

gyen türelemmel és megértéssel
Hívott: a szomszéd félsüket nagynénje

Mesélõs telefonok
Itt a történet tanári narrációval elõre megadott. Ajánlatos az csoportnak többször elmesélni, hogy a késõbbiek-
ben telefonáló minél több részletet megfigyelhessen. A vonal másik végén nincs senki.

Hívó 1: a fõhõs anyjának meséli el a történetet, aki természetesen minden részletet tudni akar.
Hívó 2: szemtanúként a rendõrségnek, a lehetõ legpontosabban
Hívó 3: a fõszerkesztõjének meséli azzal a céllal, hogy az leközli majd ezt a� szenzációt�.

A nyelvtanári munka során gyakran elõfordul, hogy egy történet vagy szövegrész összefoglalását kérjük a
diákoktól. Azért tûnik jónak a visszaadandó szöveget más közlési síkra helyeznünk, hogy a szöveget a diák ne
pusztán �bemagolva� mesélje vissza, hanem emfatikus variánsokra kényszerülve a mondatstruktúrákat is
megváltoztathassa. Az ilyen jellegû telefonos közlésnek ekkor van igazán nagy haszna.

3. Mini-szövegek feldolgozása
A kiindulási szöveg lehet magyar és idegen nyelvû. A munkafolyamat szélesebb körû megértése végett most
magyar nyelvû szövegbõl indulunk ki.

Túsz volt az édesanya
Több órán át konyhakéssel fenyegette és túszként tartotta fogva édesanyját egy 13 éves szárd fiatal, aki
ezt az egyszerû módot választotta arra, hogy aznap ne kelljen iskolába mennie. A fogolynak, a 42 éves
Anna Mancának egy óvatlan pillanatban sikerült az erkélyre rohannia és segítségért kiáltania. A szom-
szédok rögtön riasztották a rendõrséget és a tûzoltókat. Miközben a ház elõtt bámész tömeg gyülekezett, a
rendõrség egyik emberének sikerült az elszánt ifjút jobb belátásra térítenie. A lakásban egyébként a ma-
mán kívül még az iskolakerülõ másfél éves öccsét is megtalálták. A papa nem volt otthon, éppen dolgo-
zott.
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Az alábbi szöveg elegendõ drámai elemet tartalmaz ahhoz, hogy a vázolt szituációt körbejárva, szereplõinek
bõrébe belehelyezkedve megjeleníthessünk, illetve elmélyíthessünk egy-egy érzelmi állapotot.

Egy ilyen típusú szöveg inspirálta feladatok sora igen hosszú lehet: a választást a pedagógiai cél de-
terminálja. Természetesen minden feldolgozási lehetõség kiindulási pontja a szöveg narrációs szinten való is-
merete (vocabulaire, structure etc.), tehát az, hogy bármelyik tanuló el tudja mesélni a szöveg tartalmát.

Ezek után a rögzítéshez választunk egy technikát, mely során a diákok érzelmi beleéléssel gyakorolhatják a
nyelvi elemeket, illetve bõvíthetik alkalmazási képességüket.

Ez történhet akár írásban, akár szóban. Az óra csak drámás elemeket tartalmaz, de nem áll össze dráma-
foglalkozássá. A tanítási dráma idegen nyelven címû fejezetben leírtam egy olyan drámafoglalkozást, amely-
nek kiindulópontja ugyanez a szöveg.

Körbejárós technika
Szerepek kiválasztása: az iskolakerülõ fiatal (nevezzük pl. Claudio-nak), az apa, a rendõr, a szomszédok, az

anya stb.
Hogyan látják adott pillanatban (a merénylet idején vagy éppen � a kerettávolság eltávolításával � 10 év
múlva) a helyzetet?

Dramatizáljuk a szöveget, vagyis alkossuk meg a lehetséges párbeszédeket: anya és fia, a szomszédok és a
rendõr, a rendõr és a fiú között

Ültessük �forró székbe� az anyát, a rendõrt, a szomszédot stb.
Ki hogy látta? Jelenjen meg a történtekrõl újságcikk a helyi lapban (Faits divers), egy pszichológiai folyóirat-

ban, az iskolaújságban stb.

Mélyítõ technika
Itt a mintegy félóráig tartó eseményt egy lélektanilag erõs pillanatban vizsgáljuk.
Belsõ hangok: Megtegyem, ne tegyem?

Idézzük fel a fiú gondolatait a tette elõtti pillanatban! (impératif, subjonctif)
Idézzük fel a fiú gondolatait a rendõrrel való beszélgetés után! (direct-indirect)

Szerepcsere: lejátszatom a fiú és a rendõr közti beszélgetést, majd a szerepeket megcseréltetem
(Je te conseille de... Si tu le faisais...)

4. A szakértõi játék alkalmazása a nyelvtani mélyítési folyamatban
Bár a szakértõi játéktól sokan idegenkednek, mert aprólékos elõkészületet igényel, mégis alkalmazhatónak és
hasznosnak vélem az idegen nyelv tanítása során, mivel:

1. a hagyományos (sokszor dolgozatírással záruló) nyelvtani rendszerezés gyakran elidegenítõ hatással van
a nyelvet tanulókra;

2. a státuszváltással járó nézõpontváltás elõsegíti bizonyos nyelvtani problémák és kérdések felmerülését,
megfogalmazását és tisztázását.

Természetesen a szakértõi játék alkalmazása rendszerezõ óvatosságot és logikát igényel, viszont a tanári
státuszcsere meggátolhatja bizonyos pedagógiai automatizmusok kialakulását is.

A kötõmód
(szakértõi drámafoglalkozás középiskolásoknak)

Csoport: a francia nyelvet középszinten ismerõ 16-18 éves középiskolások
Tanulási terület: francia nyelvtan
Tanulási cél: a kötõmód alkalmazásának mélyítése

1. Narráció: Mivel a középiskolásoknak egyre több problémájuk van a francia nyelvtan megértésével, meg-
bíztak egy a nyelvet már haladó szinten beszélõ fiatalokból álló kutatócsoportot egy olyan speciális nyelvtan-
könyv elkészítésével, amely különleges módszerrel kezeli azokat a nyelvtani területeket, amelyek az idegen
nyelvet tanuló fiataloknak mindig is problémát okoztak.

Jelenlegi megbízásunk a subjonctif (kötõmód) leírása lenne.
A foglalkozásvezetõ a cég egy tagjának szerepében belülrõl irányítja a munkát.
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2. Cégépítés: olyan fiatalokból álló cég vagyunk, akiknek nem ez az elsõ közös munkájuk, régóta dolgoznak
együtt. Elsõdleges feladatunk a fiatalok gondolkodásmódjának szem elõtt tartásával olyan �problémák� érde-
kes módon történõ gyakoroltatása, amelyek a nyelvtanulás idején nekünk is sok nehézséget okoztak.
Szerzõdés aláírása: vagyis a tanár által elõre megírt szerzõdés pontjainak áttekintése (feladat, díjazás, munka-

feltételek stb.)
Névválasztás: legyen pl. rövid mozaikszó, amely tevékenységünkre utal!

3. Hogyan kezdjünk hozzá a munkához?
 Mit fontos elmondanunk a subj. használat elméletérõl?
 Melyek a subj. használatának fõbb esetei? Milyen kivételek említendõk?
 Milyen fontosabb kelepcékre hívhatjuk föl a figyelmet?

4. Kiscsoportos munka:
a) Hogyan magyarázzák a nyelvtan e területét más nyelvtankönyvek? Hol nem értesz egyet a magyaráza-

tokkal, illetve hol találod azokat nehézkesnek vagy zavarosnak? Hogyan igazítanád ki ezeket a magyará-
zatokat?

b) Milyen � figyelemfelkeltõ, érdekes, a fiatalok életéhez kapcsolódó stb. � példamondatokkal tudnánk il-
lusztrálni az elõbb felsorolt eseteket (kb. két példamondat megadása minden esethez)?

c) A rendelkezésedre álló irodalmi alkotásokból (XIX. sz. és XX. sz.) válogass ki olyan példamondatokat,
amelyek a subj. irodalmi használatát illusztrálhatnák a készülõ nyelvtani fejezetben!

d) Találjunk ki olyan kreatív (pl. szituációs gyakorlatokat), amelyek segítségével játékos formában gyako-
roltathatnánk és elmélyíthetnénk a subj. alkalmazását!

5. Egyeztetés: ismertetjük és megbeszéljük az összegyûjtött információkat. Az ajánlott változtatásokat mérle-
geljük, és kiválasztjuk a nyelvtani összefoglalót illusztráló példamondatokat.

6. A munka utolsó fázisában számítógépre visszük a gyûjtött anyagot: ez az iskolai számítógépen vagy ott-
hon történhet kiscsoportos munkában.

Ez a tevékenység kb. hat 45 perces tanórát igényel, végeredményként két oldalnyi, logikus nyelvtani össze-
foglalót eredményezhet. Elõnye, hogy a továbbiakban hivatkozhatunk az együtt elkészített írott anyagra.

A cég természetesen a nyevtanulás további szakaszaiban is jó szolgálatot tehet.

5. Stílusgyakorlatok
Ehhez a gyerekek által igen kedvelt tevékenységhez Raymond Queneau adta az ötletet. Exercices de style
(Stílusgyakorlatok ) címû rendhagyó irodalmi mûvében egy banálisnak tûnõ szituációt (utazás a buszon, majd
a fõszereplõ viszontlátása a Saint-Lazare pályaudvar elõtt) kilencvenkilenc stílusban ír le, mintha kilencvenki-
lenc különbözõ ember látta volna és mesélné el. A történet ugyanaz, és mégsem ugyanaz. Mivel a stílus a
nyelvhasználat függvénye � árulkodó: pazar kis paródiák születhetnek egy ilyesféle intellektuális játékból.
Bognár Róbert kiváló fordítása és kiegészítése (néhány � a magyar kultursémákhoz köthetõ stílusban megírt �
szöveggel gazdagította a stílusgyûjteményt) rávilágított arra, hogy a kötet korántsem teljes, a diákok hajlamo-
sak arra, hogy a kötet néhány szövegének feldolgozása után maguk találjanak ki hasonlóan banális történetet.
A stílusgyakorlat a következõ módszerrel igen gyümölcsözõ lehet:

1. Szükséges egy lecsupaszító-módszerrel írt (alany-állítmány, minimális számú tárgy, határozó, jelzõ)
történet.

2. Az egyeztetéssel elfogadott történethez mesélõ-stílusokat keresünk, amelyekben az idõ és a tér különbö-
zõ pontjairól látott alaptörténetet elmeséljük. (Dõlt betûvel azt jelzem, milyen nyelvi struktúrák és sza-
bályok használata a választott stílus buktatója: erre mindig fel kell hívni a diákok figyelmét a minõségi
munka reményében.)

Példák:
 jósnõ, aki elõre látja � futur et futur dans le passé
 újságíró a Napi Hírektõl � phrases succintes, passif
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 nosztalgiázó felnõtt gyermekkori emlékét meséli � imparfait, style descriptif, expression du temps
 izgatott gyerek a társainak � phrases rompues y compris les fautes linguistiques

Az elõkészített munka párokban zajlik (ideje kb. 40 perc). A tanár tanácsadó szerepben van jelen � ha
szükség van rá � majd az óra végén leadott írásbeli munkák javítása (+ ajánlott változtatások) után, kb. 15
perces felkészülés után elõadható a párok által végleges változatban tisztázott stílusgyakorlat.

Egy ilyen jellegû gyakorlattal olyan messzire mentünk, melyrõl �mezei tanár� álmodni sem merne. A kita-
lált történetet (Egy furi kinézetû hapsi késve érkezik a moziba. Megzavarja a nézõket. A film alatt tüsszent,
zsebébõl elõhúzza zsebkendõjét, s kirántja pénzét. A padlón négykézláb mászva próbálja összeszedni.) nem-
csak hogy külön nyelvi stílusokban való átírásra, hanem színpadi megjelenítésre is késztette a diákokat. Példá-
ul:

 hogy látja a vászonról a sztár, akire emiatt nem figyelnek többé?
 hogy jelenne ez meg némafilmen, ha Chaplin lenne a hõs?
 hogy meséli el a pozitív és a negatív?
 hogy látja ezt egy pszichopata?
 hogyan jelenne meg ez egy amerikai filmen, amely a maffiáról szól?

6. A tanítási dráma idegen nyelven
Véleményem szerint kivitelezhetõ egy tanítási dráma idegen nyelven való végigjátszása, de elképzelhetõ csupán
egy adott témakör körbejárása is drámás módszerrel. Ez utóbbi természetesen csak egy drámakezdeménynek
tekinthetõ: nyelvi gyakorlásra kiváló, s koherens dolog is kialakulhat belõle a késõbbi órákon. Ennek pedagó-
giai célja az idegen nyelven történõ kommunikáció elindítása és finomítása

Konfliktusok
Csoport: 12-16 középiskolás diák 2. vagy 3. nyelvi szinten
Cél: reakciók idegen nyelven érzelmi hatás alatt

I. Ajánlott gyakorlatok:
Energiakör: körben állva a mellettem állóra nézni, s egy feszültséggel teli kiáltást átadni neki, õ ezt aztán a

következõ szomszédjának továbbítja.
Hangerõ és hanglejtés-modulálás: egy megadott egyszerû mondatot különbözõ hangerõvel és hanglejtéssel

továbbítunk a bal oldali szomszédnak, például:
Et moi donc...
Pour qui me prenez-vous?

Tabló, gondolatkövetés kiscsoportokban, például:
tolakodó vásárló a pénztárnál
egy fiatal késve toppan be, szülei már várják

II. Szituációmegadás utáni kiscsoportos elõkészített improvizációk:
Például:
 Férj és feleség vacsora után a lakásban: a férj a klubba akar menni haverjaival, az asszony a szemére

veti, hogy soha nem segít, közöttük vita kerekedik, a harmadik személy csitítja õket, úgy, hogy hol az
egyiket, hol a másikat támogatja.

 A kiskorú, érettségi elõtt álló fiú a szüleivel elfogyasztott vacsora után szórakozni akar menni  bará-
taival. Az apa nem engedi, az anya villámhárítóként viselkedik.

Kiválóan alkalmazhatók a pszichodrámások által ajánlott konfliktuskezeléses szituációk vagy a �Ki kit
gyõz meg?� játék.**

III. Szinkronizálós játék (az 1. fejezetben leírtak alapján, szituációmegadás után)
Az elõzõekben vázolt szituációk egyike vagy

1. Késõn jöttél haza. Szüleid az ajtóban várnak, s vita alakul ki közöttetek a 17 évesek jogait illetõen.
2. Anyukád szemedre veti, hogy soha nem segítesz otthon.
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3. Szeretnéd félbeszakítani a tanulmányaidat. Édesanyádnak magyarázod döntésedet, õ hallani sem akar
errõl a megoldásról.

A tanítási drámát tanácsos több (3-4) tanórán át folytatni, mert idegen nyelven nehezebben megy a bevo-
nódás, de összeszokott csoportokkal egy dupla órányi idõre már kerek foglalkozásokat lehet tervezni. Elõnye,
hogy nemcsak a tanár által mesterségesen felrakott szituációkban történik az idegen nyelvû kommunikáció,
hanem beindul a drámai gondolkodás is.

A túszszedõ

Az óra alapja a 3. fejezetben közzétett Túsz volt az édesanya címû szöveg.

1. A magyar szöveg felolvasása, az ismeretlen lexikai egységek lefordítása.
2. Milyen információkat tudunk meg a fiúról a szöveg alapján (az adatok rögzítése, a jellemvonásait jelzõ

melléknevek felírása a táblára)?
3. Forró székben a fiú egyik tanára, aki vállalta, hogy kiegészíti az információinkat az általa tudottakkal.
4. Szerep a falon � kiegészítjük a tulajdonság-listát.
5. Egyeztetés: Mi lehet a magyarázata annak, hogy a fiú elkövette a cikkben leírt tettet?
6. Ábrázoljuk kiscsoportos jelenetben mi történhetett vele (akár közvetlen a tett elkövetése elõtt, akár elõzõ

nap vagy még régebben), ami e tettét kiválthatta!
7. Megbeszélés: Milyen más megoldást találhatott volna a fiú?
8. Jelenítsük meg a nekünk leginkább tetszõ megoldást magánbeszélgetés (pl. telefonbeszélgetés) formájában!
9. 20 évvel az események után elmesélte saját fiának � akivel bizalmas, jó viszonyban van � ezt a történetet,

minden elõzményével és következményével együtt?
Milyen kérdéseket tehetett fel neki a fia? Legyünk mi mindannyian a fiú kérdései!

10. Megbeszélés: Mit érezhetett az apa és a fiú? Milyen érzéseket váltott ki belõlük a bizalmas beszélgetés?



A drámás eszközök használata nem elengedhetetlen és nem kötelezõ, de bármely nyelvtanulási szinten haté-
kony lehet. Tanári választás függvénye. Aki kedvet kapott hozzá, és kipróbálja, annak tudnia kell, hogy a ta-
nári gondolkodás teljes revideálását teszi szükségessé, mert a hagyományos tanár-diák szerepkört gyökeresen
átalakítja (ld. a tanári tudásfölény sugallta hierarchikus viszony megszûnése, a hibajavítási módszerek át-
alakítása)

Amíg a tanár a múltban sokszor modelleket mutatott fel, majd a továbbiakban ellenõrizte ezeknek a model-
leknek az elsajátítását (= felügyelte bizonyos mechanizmusok mûködését), addig a drámás eszközök bevetése
teljes, de gyakran alárendelt jelenlétet és logikai készenlétet kíván tõle. Ebben a játékban kompetenciája a jó
kérdéseknek a megfelelõ idõpontban való felvetésén, az érkezõ válaszok megfelelõ kezelésén mérhetõ le. Ter-
mészetesen ehhez elengedhetetlen az idegen nyelv biztos ismerete.

Irodalom
* Rudas János: Delfi örökösei (Gondolat � Kairosz 1997.)
**  ua.
*** J. Walker: Feszültségoldás az iskolában (Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 86. )
**** ua. 87.o.



Stratégiák és technikák
(...valamint egy nyughatatlan fordító)1

Norah Morgan � Juliana Saxton

                                                  
1 Eredeti mû: Norah Morgan � Juliana Saxton: Teaching Drama, 5. fejezet (elsõ kiadás: Hutchinson Education, 1987).
Fordította és jegyzetekkel ellátta: Szauder Erik


