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Drama a taborban
avagy
globalis szimulaci6 Vulcanicus szigeten
Nyar volt, a nap mar hetek ota melegen sutott. A VAAACIO utolso betuje ket hete kerult fel a
tablara. Tanar es diak egyarant elfaradt a tanev vegere. Tele kfvancsisaggal es izgalommal varta
mindenki, hogy mit tartogat szamara ez a nyar. Az iskoJa csendes volt, a szokasos zsibongashoz
kepest kihalt. A csengo sem $lolt, az epOlet nyari alomba meruIt. Csupan nehany gyerekcsapat jotl
j6kedvuen az iskolaba, hiszen elkezdodott a nyari napkozis tilborok ideje.

2010. junius 28. Ez a datum egy kepzeletbeli nagy utazas kezdete. Hova? Az elsa napon a
gyerekek meg nem is sejtettek, hogy mekkora kalandban lesz reszOk, de a tfzevesek mindenre nyitott
kiva ncsisagavaI batran jott velem 11 gyerek. Az egyhetes francia nyelvi tabor celja egy globalis
szimulaci6, a Sziget megval6sitasa volt.

Mi a globalis szimulcki6?
Gyakorl6 nyelvtanarkent minden olyan m6d$ler erdekel, amivel a gyerekeket motivalni tudjuk a
nyelvtanulasra, egy szabalyozott jatek keretei kOzott elindulhat a fantilziajuk. Mindezt egy olyan
neheznek mondott idegen nyelv elsajatitilsa erdekeben, mint a francia nyelv.
A nyelvtanitilsban hasznalt globafis $limuJaci6 t6bb mint 35 eves m6dszer, ameJy anyanyelven es
idegen

nyelven

is

kival6an

alkalmazhat6

egy

adott

tema

korOli

gondolkodtatasra,

sz6kincsfejlesztesre, problemamegoldasra. A m6dszer lenyege, hogy a diakok maguk epitenek fel egy
fiktiv vilagot: adott keretek kozott (tortenelmi kor, helyszin), tanari iranyitassal a diakok szerepeket
vesznek fel, fiktiv identitast talalnak kL lIy m6don benepesDlhet egy gall falu, egy lakatlan $liget, egy
berhaz vagy egy hotel is. A val6sag elemeibal egy fiktfv vilagot epitunk fel, ami eltavolit a
hagyomanyos tantermi es iskolai kerettal. A Budapesti Francia lntezet szervezeseben 2010. apriJis 15
17 kozott reszt vettem egy tovabbkepzesen, amelyet Francis Yaiche, a Sorbonne egyetem professzora

vezetett. Tobbszor hallottam mar a m6dszerrol, de a megval6sitasar61 keves informaci6m volt. Az
igazi attorest ez a tovabbkepzes adta, ahol mi tanarok sajat magunk tapa$ltalhattuk a szimulaci6
lenyeget, szereplokent vegigjatszottunk egy jatekot. Megl6dult a fantilz.iam, es a nyari napkozis tabor
keretei kozott ki is akartam pr6balni, hiszen egy ilyen kival6 otletnek mukodnie kell! Az
elhatarozasom megszuletett, mar csak az volt az egyetlen felelmem, hogy le$l-e eleg gyerek, akiket
magammal vihetek a Szigetre.
A gfobalis szimulaci6 harom reszboJ all: Kijeloljuk a mikrovilag helyet, meg$luletnek a szereplok, majd
esemenyeket, torteneseket epitlink be. Globalisnak nevezzuk, mert egy egyseges vilag szOletik a
fantazia es a rendelkezesre all6 nyelvieszkozok segitsegeveJ. A Sziget eseteben az elsa ket resz
felcsereladik, hi$len a szigetre mar kesz szemelyisegek erkeznek. A tabbi idot a kornyezet
megalkotasara, a sziget noveny es allatvilaganak kitalalasara kell forditani. Az egy het folyaman egy
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extenziv (roviditett) szimulaciot vaJositottam meg mintegy 15 araban. TekintetteJ kell Jenni ilyen
helyzetben a tanulok eJetkorara

es

nyelvi szintjere, ezert a pusztan idegen nyelvi reszt dramatikus

jatekokkal egeszitettem ki.

Tanari technikak a globalis szimulaci6ban
A tanarnak ebben a helyzetben igen biztos kezzel kelJ vezetnie az orat, azzal a kitetelleJ, hogy a
tanulok reszen51 nincsen rossz megoldas, a kitalalt vilagban barmi lehetseges. A vilag kitagftasa a
tanar kerdeseire adott otletek halmaza.
Tanar: Mi van a szigeten?
Valaszok: Egy part. Egy vulkan. Egy barJang
Tanar: Va laban, van egy homokos part, a sziget masik oldaJan egy vulkan, a vulkan mellett
egy barlang.
A kollektiv alkoto tevekenyseg folyaman a tanar nem lathatja elore, hogy a diakok hogyan reagalnak
a felvetett kerdesekre, ezert a szerepe sokkal nagyobb odafigyelest es koncentraciot igenyel, mint a
hagyomanyos tanitasi folyamatban. A kevesbe aktiv tanulokat is helyzetbe lehet homi azzal, hogy
bizonyos kerdesekben dontesre kerjuk oketo

A jatekban a szerepek kialakitasara, a jeJlemek

megalkotasara nagy hangsuly tevodik, a klasszikus szerepjatekok Oeu de role) szerepe lecsokken,
nem ezek Jesznek az idegen nyelvi kommunikacio legfobb terUletei. Elofordulhat, hogy a megalkotott
jellem ellentmondasos lesz. lIyen esetben a tanar segitsegUJ hivhatja a tobbi szerepJot (a tbbbi utas
veJemenye, a szomszedok elbeszefesei). A dramatanari szereppel szemben a szimulacioban a tanar
nem vesz fel szerepet, a diakok kozUI viszont mindenki a kitaJalt szerepben dolgozik a jatek vegeig.

Drama a taborban
A megvalosftott projekthez kivalo helyszint biztositott a Nyiregyhazi Foiskola fotvos Jozsef Gyakorlo
.Altalanos Iskola es Gimn<iz..ium. A folyamatos fejleszteseknek koszonhet6en az iskola j61 felszerelt
tantermekkeJ, felujitott ebedloveJ, tancteremmel es jatszoudvarral rendelkezik. A taborozok napjai
meghatarozott "menetrend" szerint zajlottak. A napi tevekenyseget a tancteremben kezdtUk,
egyszeru szabalyjatekokkal ("A" tipusu jatekok), melynek celja a csoportkohezi6 megteremtese, a
figyeJem osszpontositasa, a gyerekek kozotti kommunikacio beinditasa lehet6leg idegen nyeJven.
Ezutan kovetkezett a globalis szimulacios resz egeszen delig. A delutant a jatszoteren kezdtUk, majd a
masodik feleben kezmuves-foglalkozas kovetkezett valamilyen modon kapcsolodva a dele/oW
szimulaciohoz (gyongyfUzes, ekszerek, cserepallatok keszitese).

Vulcanicus szigeten
Az elsa nap dramatikus tevekenysegei a csoportkohezio letrehozasat, az egymas iranti bizalom es a
munkahoz szUkseges j6 hangulat kialakitasat, megalapozasat szolgaltak. A konkret idegen nyelvi resz
temaja az "utazas" volt. Hova szeretnel utazni? Kivel? Milyen kozJeked~si eszkozon mehetUnk? Mit
teszUnk a borondbe? (kb. 20-25 uj sz6 tanulasa es rogzitese)
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A masodik napon kezdad6tt a szimul,kio izgaJmas resze: a fiktiv szemelyek megaJkotcisa. Az eletkoruk
(18-56 evesig) es a foglalkozasuk is rendkivLiI valtozatos volt. EgyLitt utazott:
Nev

Eletkor

Nemzetiseg

Foglalkozas

Spaget Risli

58ev

francia

matematika tanar

Gerard de Lyon

20ev

svajci

testar

Joe Riante

36 ev

francia

testar

Teeg Rienta

20 ev

spanyol

titkos Ogyn6k

Fahn Tom

20ev

amerikai

titkos Ogynak

Cheva Lier

26ev

francia

kertesz

Marche Valdon

30ev

francia

magyar tanar

Jeanne Jensepas

29 ev

francia

orvos

Doh de Fain

18ev

kanadai

top-modell·

Lera Nodge

21 ev

olasz

sza lIoda igazgato

Homsa Tere

20ev

japan

szineszna

ElkeszitettOk a szereplak nevjegykartyajat a fontosabb szemelyes adatokkal es egyeni diszitessel, a
jellemza erdekJadesi karrel.
egymassal

(kJasszikus

Majd felszallt mindenki a haj6ra, es az utasok megismerkedtek

szerepjatek).

Megkerdeztek

egymas

nevet,

eletkorat,

foglalkozasat,

nemzetiseget es erdeklodesi karet. A nap zarasa a vihar, amely sajnos elsOllyeszti a hajonkat, de egy
szerencses veletJen folytan mi megmenekOfUnk. (kb. 10 uj szo megtanulasa, az eddig mar begyakorolt
kerdes- valasz szerkezetek szitu,ki6ban tbrtena hasznalata)
A harmadik napon mar a szigeten ebredtOnk. A hajotares utani elsa eszmeles, elsa erzeseket fejeztek
ki~ Hoi vagyok? Kivan meg itt?/ HoI vannak a tabbiek? OrUl6k, merL. FeJek, merL.. Ehes/ Szomjas

vagyok! FelfedezzOk a szigetet! Mi lehet ezen a szigeten? Part, erdas resz, vulkan, barlang, to.... A
szjgetUnket Vulcanicus-nak neveztOk el. Ez a nap a grafikai megvaJositas jegyeben telt, hiszen el
kellett kesziteni a sziget terkepet, minden olyan alkot6 elemet abrazolva, amelyet a csoport korabban
kjtaJalt. Elvezettel Liltek karLiI a gyerekek a hatalmas csomagol6papirt, kis csoportok keze nyoman
kezdett megvalosu/ni a sziget egy-egy reszlete. Mindenki annak a csapatnak a munkajaban vett reszt,
amelyik szimpatikus volt, sajat kedvere banhatott a szinekkel, formakkal. Senki nem tudta elrontani,
hiszen a kepzeletbeli sziget sajat fantaziank szerint alakult.
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A negyedik na.pon be is ne.pesitetWk VuJcankus-t. MjJyen novenyek

es

aJJatok eJhetnek ezen a

szigeten? TavoJ a eiviliz.aciot6J, taJan meg fel sem fedeztek._ KiiJonleges, eddjg meg nem latott
aJlatokkal es novenyekkel kerUltUnk ka.pesolatba. {Ket eentimeteres voros-fekete szinu aJlatkavaJ, amj
a vuJkanban el es koveket eszik. A "mezevo" novennyel, ami mindig esak mehkasok alatt no. J-:la
tapJaJkoznia kell, esapokat Jovell a mehkasba es azokon keresztliJ szivJa kj a mezet.)

Az utoJso napon meghataroztuk a szigeten vaJo egyutteles szabaJyait. Elsokent a na.pjrendet aJlitottuk
fel. Ki melyik napon vallalja a fazest, a vadaszatot, a tt1z es a tabor arzeset, az ehetO bogyok es
gyumolcs6k 6sszegyujteset? Masreszt Ie kell fektetni a viselkedesi szabalyokat. Mit szabad es mit
nem szabad tennunk a kozosseg vedelme erdekeben? Szabad/KeJJ eleJmet gyujtenj, vadasznj, tisztan
tartani a kornyezetet, megosztani az ennivalot. Nem szabad lustatkodni, nem dolgomi, eJvennj a
masik elelmet, beszennyezni a kornyezetet.

A tabor nyelvi hozadeka
Az ot nap alatt a diakok mintegy 60 uj szot, lexikai egyseget tanultak meg es hasznaltak jatekos
formaban. Az egyutt elt6ltott ido kivalo hangulatban telt. A szimulacio egyszerre biztosftott konkret
keretet a jatekhoz es oriasi szabadsagot a jatszoknak. Altalaban az iskoJaj munkaban nines alkalom
i1yen hosszu, szervezett, kozos jatekra. A diakoknak

nines kudareelmenyuk, minden megoldas

megfelela, hiszen eJkepzelheta.
A globalis szimulacio fontos mOllanata a jatek lezarasa. Valamilyen modon el kellett bueslizni a
kitalalt eletUnktol, ami igen nehezunkre esett. Dlyan keJJemes volt a het, rengeteget jatszotlunk,
alkottunk sokfelet ki-ki kezugyessege szerint. T6bb javaslat es otJet utan ugy dont6ttunk, mivel a nyar
vege meg tavol van, ott maradunk a sz.igeten...

Nehany vefemeny a haj6torottektol:
Petra: Azert volt jo a tabor, mert sokat szorakoztunk, erdekesek voltak a feladatok, es mert
hajotor6ttek voltunk!
Hanna: Azert volt jo, mert kezmuveskedtUnk, vieeesen tanultuk a francia nyeJvet, es sokat voltunk a
levegon.
Anna: A tabor azert volt jo, mert nagyon jokat lehetett nevetni. Kreativ dolgokat esinaltunk. Meg
tanultunk is, es szinte eszre sem vettuk, mert vieces volt. RemeJem ebben az evben is lesz tabor!

Akos: Ha ebben az evben is lesz tabor, akkor szeretnek egy helyet maris lefoglalni!
Ez a nyari kaland tanarkent is oriasi elmeny volt. Azota, ha megviselnek a hetkoznapok,
elkeserft a vilag sok negativ hire, vagy egyszeruen elegem van a telbOl es a hidegbol, behunyom a
szemem, es mar erzem is a tenger felo) fUjo szelet.. Csak remeJni merem, hogy meg jo sokaig nem
jelenik meg egyetJen hajo arboea sem a horizonton, hogy eJvigyen innen bennunket...
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