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Kotrluneuvos 0111 S;:lr;o1i:.n tarkastuslausunto Sonei-on yhteis-

kou.r-ussa 28-29.1 ,1961 pldetys

tir kielten ainetarkastukses ta

joi ttr',l:rut tarxas ti kie-l.ten opetusta
$omeron ;rhtelskoul-ussa. Kouiul le z?.1 .19>9 hyväksytyn lukusuunnite.l-marr muksarr Juetaan iU ]uokaila esperantoa 6 vkt. ja seuraavina
kahtena lukuvuo tet:e Eaad,ian jotaki I oppiairetta täI1ä luokall-a
opetl.aa esperantoks:-. Tiiinän nukaisestj. opetett:.in ny: rrC ja IIIC
l-uokill-a milantietoa esperantoksi -'0p"tia.;nna on urutar1lainen Istvan
ldorocs. NiiLlä iuok11La, joiila l. luokaLla on esperantoa, saksa
alkaa iI ja ruotsi III luokalta. Seurasin III C Luokan ruotsin tunnin, opetta.jsra r:a: pt. &!ar"t.ta P;,'l:;;r':; : skR, ;e s.i-n;'i!'r luokan saj<sa-n
tunninr oPe tta jana l-eht. Änn i 'ilalne. Verrailun vuoksi kuuntelin
III A ja III ts iuokkien errglannin ja saksan tunnin (opettaja 1eiit.
lialme). Lisäks:- seurasin IC luokan esperanto-tunnj,rr. Tarkastin IC:
2B

.-2() .1.19tr 1 al"--ekir

luokan esperaltt,oviiiot i

ttelussa, johon kutsuin kaikkl ktelten ope.r t,a jat, oliva-:
Iäsnä v.t. rehtori- Periti Vlitancl sekä koulun ent:nen r.entori- Joel
vilkki.
I'leuvo

Saksan, englannin ;a ruotsjn opetus Sorneron ;..nteiskoulussr.
on tasoltaan hyv:.n tyydyttäväär osin hy'rääk,i-n. Kaksi opettajista on
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täysin pätevää ;a kokenutta kieiten opctri:jaa, kolmas (pyhanniska)
on auskultoinut v::.ln yirden lukukauiien, mut1,a iränenkr=n opetukserlsa
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on nykyisefiåänl..in ri: ttävän tehokesta.
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ilra i,{orocsil':. erper:rntoksi pitärnä maantieteen tunti ei vakuuttanut .ioka sultteess:r. I'unn'ilia k:isiteltiin Åfrikkrre, 0netta.ja valit-
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;i iiartalle vuorollaan ko.lme oppiiasta, joista varsinkin kaksjselvisi opetl.a jan kanssa käyrnästäär: keskustelusta hyvin. lläi,r,ti
:siltä, että iie pystyivät esperantoksi
seL.rittämään läicsyn asioita. Huonatlavaa on, että oppikirja on tava]linan rnasnr,ieteen
kirja eikä esDerantoksi kirjoitettu. f,oko *ulnti meni priäasiiissrr.
nä1den koJnaen oppi-1aran kuulustukseerr joskir: kysymykr;iä tetitiin
nyös jonkin verran koko luokalle. Ja.r-ker:npiiin Batn sel-vi11er €itä esilntyneet opp:-raat olivat luokan par.iraita. Narn ol_len jäi
toppilaat
näkemättä kuinka keskir.iiertaiset ja tieixot
olisivat selviytyneet. Valitettavastl hra ivlorocsin saiCåstu"ninen esti tarkeuirtlårl. tutusttrrqi-sen espcralitoti kiiyttåiniseen olpi-kie-ienii. Ijefväliä
tuntul, että esperanton käyttäminen meanti,-,teen opetuksessa voi

heikentää tämän aineen opetustuloksia siitai huoilnatta, että
opettaja saakj.n aineen opetusta koskevaa o.f:jausta ao. opettajat-

ta, v. t. rehtori Viitaselta. Tuioksis*,:1 yoidaan tehdä päätelmiä
varnemmin vasts s-iten .r|ur1 rlii$å iut:kac ov&t enna.i lcuree I ri-i ttävän pltkäl]e. Ihdotin, ettli tuiosten tarkkailemiseksi pid.ettäj-siin IIi G luokalla rnaatrtleteen koe s;omeksi Eän,än vuoden kevää11ä

I C J-uokan esperantotunnil-la kävi selville oppir aicien :ia1u
,* rohkeus kielen käytteiyyn. ileidär, ol-l totutettu siinen, ettå
he saivat vastata myös kuorossa. Oppilaat tekivät nyös useita
kysymyksi-ä opettajalle. ile vaikuttrvat kiinnostuneil-ta ja
;,rritteIiäiltä. Tunnill-a e! Jainkaan puiruttu. suomea, mutt:r kui,tenkin
näyttl suurin osa oppllals*,,a hyvll: D;/sl/var: muKilna. T1tt€i arlttc:
utyös onnistunut tehtävä, eläinsatu, jossa opirtavat sanat tolstuivat luonnostaan moneen kertaan. parllaat öppi-lalrt pyst;,,rvtä
tunnin 1opulla kertomaan koko faubelin yhteeir ;aksoon irerra+"eir
su juvasti.
Näytti- sijtii,
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esperanton opprminen vai.lcdttaa ecul-licesti muiden kielten oppimls-

mahdollisuuksiin. Kun esperantosså ed.iEtl'minen on nopeaa ja oppi.laat
si1;en saavat tuntea ositavansål sitär B€ edistaä posi iiivis ,a asennoituni sta toisi. inkj n ki e-l"iin ja rohkaj see suurempila:r yrittel-läisyyteeri. IiiC Lr-ior,ke oJ:. s-l ten eiti styriy L verraten h;rvää vauhtla saksr:-;så ja motsissakin, eikä s;aksiin osalt,a oliut valJ-an paljon jäl;essä IIIB-luokkaa, jok'r oii al-ka:rut opi.ntonsa aj kai p,:mmi-n.
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iä11ennöirsen oik-eeilrsi, tcdi staa: iielsinqissä, kou-uhall,i ii.rks:essar, hr:-irtikuun 11 päj-vänä ',9o1
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