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KouLut' Soneron yhtelekoulu

Å1kat 8.4. - 9,4.:.96,
'' ''
Tarkastuksen alheena o11 B€r että kouLull-e vahvlBtotrm lukuBulrnnltolman mäiräatka päättyy tå'iraii,n lukurmoden lopussa. Kokellua
on auorltettu ssperanton opettamlssgsa yh<iellä enelnmä1een luokan
rlnnakkalsosastolle sekä esperanton käyttänlseBsä yhde1lä maanlie-

toen oppltunnllla vllkossa seur{ravll}a asteilla.
Tarkaetukseesa o11 mukana espsranton aelantuntiJana Ja avuetaJane fll. na1et. Y1lho Setålä. Eeporanton opetustunteJa o11 seura's'nassa Byö8 ylltarkastaJa Yesa lyytlkäinen, Joka samoina priivlnii
tarkasti matenaattleten alnelden opetusta tässä koulussa. Tarkas-.
.tukson avulla pyritttln pääeenäiin selvllIe seuraavista aslolsta:
s) nalllaleen eeperanton taldon oppllaat saarruttavat vuoden
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b) voldaanko esperantoa yhden vuoden oplskelun Jälkeen käyttää opetusklelenä Jonkln muun alneen opetukseesal
c) n111ä tavoln klollo.olntoJen alolttamlnsa esper.1ntolla va1kuttae nulden klelten oplskgLuun.
Tarkastus kästttl B€uraavlen oppltuntien seuraamlsenr
8.4, t 2A, englantla (nrtttfnsn)r 5C. eakeaa (Halmo), ZB saksaa (Hal;e )
58 sakeaa (Ha1me), lC esperantoa (parto)
9.4,s 4Ä ruoteia (Ilvonen), 2A englantla (pt:cttnen), 2C rnaantletöa
(parlco), IC eeperantoa (part<o), 5C esperantoksl pi-detty keekus_
telutuntl (SetAlä Jq reht, Joel V1Lkk1), ln saksaå (fynennfska)
3C gakeaa (pyfriinnf ska).
].rleäkel tutkln 5f- Ja 50-luokkien eaksan k1rJo1tuks1a.

å) Ssperanton onetukseeta lC-luokalla saln edrr1llsen kiisity}l-

tcllo l[a1stsr1 Setåilitn aslBntuntlJalauflrnnon nukaan opettaJa parkon
6sperarton talto on hyvä. Opettaja pyetyl aktlvolmaan luokan hyvin,
opetue olt vLlkasta, vauhdlkaeta Ja llolsen sävylstä. gretuskielenä
käytettlln sangen Johdonmukalseetl esDerantoa. gpn1laat näyttivät
pystyv€itl vareln hyvln sertraanaan opetusta. Opplkirjcna kii;rte.;ty
tanskalalnen esperantokirjanen kastitl noln r00 sanaJr san3va-rston.
xlrJan enstnnä1nen oea o11 Juurl eaåtu päätöks€ono
Tolsen tunnln alussa täL1e 1uoka11e JiirjestettLln sanate ,gti.
Kyeytyletä sanolsta noln 20 o11 slsZiltytryt edellä naalnlttuun klrJa8sen. Helkoinnatktn tunslvat nltetä 1!, parha.im:rat kalkkl A0 Ja 11--
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eiikst Joukon sellalsla eanoJa, Jolta olt esllntynyt valn tr.urtlkeekustelugsa opettaJan käytt?irnlnä talo Jolta oppllaat pyetylvät tunnistar,raa"n tuttuJen alneeeslen perusteeLla. Heldåin aktllvlsta sanavarastoaal el tutklttu.
gpettaJa plti hyvää huolta s?noJen kertauturniseeta raJoittanatta kä)rtettyä san:'r.stoa valn piilviln Iäkeyn pulttelslln. 0pp1la1den
suorltusten valvonta o11 rilttiivii:r tarkkaar mXös äij:etärnlsen osalta.
0.letuksen ylelssävy o11 rohkaj.Seva ja kannustaVa.
Saln sen käsityksenl että oppllaat oLlvat vaJaan vuoden op.1skelun tuloksena saavuttaneet kielen rakenteen päiiasiolden halllnnan
Ja pystylvlit sltä käyttärnåi?in oppilnarrsa vleLä errhteelllsen plenen
Banavaraston purttels:ra tyydyttävästi. Useimplen oppilaiden yrittärulshalu o11 eiillynyt tlrydyttäviinä.
Sen toteaniseksl, minkälalsen esperanton tald.on opprlaat o11vat alkuopintojen perusteella saaneet Ja rnlnkii verrarl siitä o11 Jiil-Jellä, kun opetusta e1 enää annettu; Järiestettlln V0-luokan oppl1a111e haastettelutuntl, johon he eivät tienneet ennakolta vahnlstautua. Ilaastattell jrina tolrnlvat malstorl Setä1ä jr rehtorl Yj-l-kk1'
0pp11a11ta tled,usteltlln rnn. vapaa-ajen harrastui:s1a, kuten ulkcm:rleta kirjeenvalhtoa; matkolsta, osall:stumj-sesta eslerantokongresselh1n Jne. lloln kormannes luoksrsta p;rstyl ottamaan keskusteluun oså&.
Äikukankerrden J*ikeerr hEr?'.1tg1 taldon vertl"nietä tunnl-n loppua koirtl.
l.Jluutanat osaslvat tyydyttäväst1 tehdä selkoa har.r stuksistaan Ja
vadtata haastatl;eIljan kysyrnyk:;11n vällttömäst1 j a takeltelematta.
Enlmmiit pysyttelivi,t hilJ?ä. Pystyvin:ii:t o11vat o1l-eet rrukana earerantokonEresseisL';a Ja osolt bautu-nee? nuutenkln aktllvisrksl eeper:}nton harrastaJtksl (kerho).
b) Kokenukset esperanton käyttänlsestä onetuskielenä nnaantieteen opetukeeBsa yhrieilä viikkorunnllla el-r'iit ole o1leot yksistäi::r
nyöntelslä. 2g-luokan naantieteen tunnlsta muo<iosiul enslsi j a.1sest1
eeperanton bppltuntl. Opettaja pltl taltavastL huolta siitä, että
uudet asLat (puhuttiln Vä1lrneren il:rastosta Ja ka.svlllisuud :eta)
oplttiln esperantoksl. Opo:iai:icn pä,JJruonlo nä1"u-r,i koirdistuvan i:.ilö1n es1lle tulevlen uuslen esperantosanoJen opp1m18een. Heldåin
mulstllnpanonsa näyttlvät raJoittuvan Juurl niihin. Yeikutelmaksl
tull, että oppilaat tosln pystylvåt seuraarnaan esper:ntoi<s1 tapahtunutta maantieteen o:ret'usta, Joka o11 sekä klelellisestl että asiall-1.essti selkeää, nutta held,åtn tarkka.a.vuuttaan tarvlttlin enemmåin kie1e111sen llnalsrlll kuln asiaeis{illön oma.ltsurni.seen. Opettajan kokemus o111 ettii maantj-eteen o'2et:is vilfkeutuu, kun se tapahtuu esperan,r11

-3toksl. Täetä Johtuvat kärelnäåin sellalset oppiLaatr Jolta naantleto kllnnostalel nnutta Jotka elvät edlety yhtä hyvln esperanton opls
kelussa. Tästä syystä JC-luokal1a on luovuttu alkuperåileestä suwlnitelnasta. Tarkastuksen alkana el maantietoa snää opetettu tiillä
luok',lla eeperantoksl, vaall katso*t11n tåimä opetusvalhe tä1tä lukuvuodelta påiättyneeksl. fV ja Y luok1l1a el enäFi o11ut lalnkaan
esperentoksi arnettua opetusta (pakollisena alneena) .
c) KleLten opetuksen aloittarninen esDerantolla el tähiinastlsen
kokallun tuloston valossra ole aJnakaan heikentåinyt mahdoLlleuuksla
nulden klelten opplnlegsrl'r Nlrnpä 5ll ja Sc luokklen saksan taltoa
verratessa sain 5C-luokasta edulllsemman kuvan. Se o11 ennättå'inyt
kurssle':a 5B-luokan tasalle, osolttl tunn1l1a parempaa aktlj.vlsuutta Ja o11 kirJalI1s1lta suorltukslltaankln pyetWiinpl , 5C o11 luort'
no1l1sest1 3b-luoklraa Jä1Jeesä oppimäärässä, rautta ltrokanr aktlivlsrir
Ja opnlnishalu näytti olevarr selvästl parempl kuin ll-rlnnakkåieoeaston. l,Tlsgä rr:ä:irln C-luokk1en (esperantoa oplskelleiden) euurenpl
aktlivisuus on Juuri esperanton anslota, oi ole varmaetl pääteltävlesä. 5C-luokkaa pidettiln yleensäkin, el valn klelissä, menestyviinptinä kuln SBltä. Yhtenä syynä'vo1 olla s€r että C-1uok1lle on
otettu kalkkl, Jotka nlnenonaan cvat slnne halunneot. Klelen valinnassa osoitettu aktllvisuus on roahd,ollisestl osa näitlen opp.1-Iaiden
Ja heidiin vanhenplensa yleistä aktiivlsuutta ja kl1n::ostusta koulukysymykslin. AlkaJaasteen bplekelua seurattuanl pidiin kuitenkln
uiahdollisena, että espersrrton oplskelnssa tapahtuva suhteellisen
nopea edis tynlnen antaa nuorelle opiskellJ a1le yritt:imishalua
Ja ltseluottanusta eekä edistää s:ten nyöntelesn as€ntsen eyntyplatti klelten onlskelua kchtaan yleensäk1n.
Helslnglssäi, huhtlkuun 11 pälviinä L96,
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