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Mijnheer Möhrle, eerst heeft u bouwingenieurswezen en later
theologie gestudeerd. In dit verband moest u ook de oude talen
Latijn, Grieks en Hebreeuws leren. Geen eenvoudige taak - vooral
niet voor een volwassene. Hoe waren uw eerste ervaringen toen u
begon de talen te leren?
Werner Möhrle: De ervaring met het leren van talen begon eigenlijk op
school. In het begin waren er geen problemen. Maar in de loop der jaren
en bij groeiende woordenschat werden mijn prestaties langzaam maar
zeker slechter; Maar niet omdat ik geen woorden geleerd zou hebben,
maar wel omdat ik de inhoud niet in het langetermijn geheugen had
opgeslagen. Daarom moest ik uiteindelijk de 9de klas herhalen.
Op basis van welke methode heeft u eerst geleerd?
Werner Möhrle: De leermethode, die ik indertijd gebruikte, zou ik niet een
methode op zich noemen. De woorden werden uit het boek in het
hiervoor voorziene schriftje afgeschreven en uit dit schriftje werd geleerd
tot ik onder de knie had.
Toen ik wist dat ik de oude talen voor mijn studie nodig had, moest ik
een andere strategie zoeken. Ik begon ermee de literatuur te
onderzoeken, over thema's met betrekking tot de duurzaamheid en de
effectiviteit van het leren. Ik stootte daar op het principe 1-2-8-30 1, met
andere woorden, de eerste dag wordt een woord geleerd, op de 2de,
8ste en 30ste dag herhaald en zo systematisch in het langetermijn
geheugen opgeslagen.
Het zoeken naar woordenkastjes, die voor elk woord exact dit principe
vervullen, had geen succes. Nu had ik mijn eigen creativiteit nodig, want
per slot van rekening wilde ik na het ontdekte principe het succes testen
en ervan genieten. – En dat lukte mij met groeiend enthousiasme.
Binnen een schooljaar legde ik met succes zowel de Latijnse als de
Griekse lessen af, en binnen een kwartaal de Hebreeuwse lessen.
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Das Jostsche Gesetz (bij Prof. Dr. Johann Dotzler)
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Het „Oertype" van het leersysteem 2-6-19
Foto: W. Möhrle

U wordt beschouwd als de uitvinder van het leersysteem „2-6-19“.
Waar liggen de grote voordelen van uw systeem? Waarin bestaan
de belangrijkste onderscheiden met andere leersystemen?
Werner Möhrle: De traditionele woordjeskastjes hebben weliswaar een
bepaalde systematiek van herhaling met 3 tot 6 vakken, die naar
achteren toe groter worden. Het herhalen van de woorden is afhankelijk
van de vlijt van elke persoon en de herhalingsintervallen zijn zeer
verschillend en variëren altijd. Vanuit het psychologische effect zien de
groter wordende vakken na veel werk er anders uit en elimineren of
verstikken de zin om te herhalen. –
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Het doorslaggevende voordeel van „mijn“ leersysteem ligt erin dat elk
woordkaartje in exact gelijk groter wordende intervallen automatisch
herhaald wordt. Ik hoef me er dus geen zorgen over te maken wanneer
ik hoe veel woorden wil herhalen. Het aantal te herhalen woorden blijft in
een klein, overzichtelijk kader (zoveel als er zich in het voorste kastje
bevinden), wat natuurlijk ook een positief effect op het leergedrag heeft.
(Ter verduidelijking: de getallen 1-2-8-30 staan voor tijdsintervallen, de
getallen 2-6-19 voor de nummers van de kastjes, waarin de kaartjes
gestoken moeten worden opdat de tijdsintervallen nageleefd kunnen
worden)
Het „Leer van het les geven en leren" is een groot veld. Op basis
van welke didactische principes werkt „2-6-19“?
Werner Möhrle: Het is een oeroude wijsheid dat de persoon die plezier
heeft aan een zaak en die gemotiveerd is, makkelijker en effectiever
leert. . Wanneer iemand echter niet echt plezier heeft, bijvoorbeeld aan
talen, maar ze toch op school moet leren, dan wil hij er logischerwijze
niet al te veel tijd in investeren. En hier zet „2-6-19“ een positief teken.
Door de overzichtelijke hoeveelheid van de te herhalen woorden wordt
het werkvolume verminderd, maar het succes wordt geoptimaliseerd en
gemaximaliseerd. En met het groeiende succes neemt natuurlijk ook de
motivatie weer toe.
Bovendien kan ik het principe aan mijn individueel markeergedrag
aanpassen door andere dan de bestaande herhalingslussen in te
voegen.
Een ander positief aspect is het feit dat per dag slechts 5 tot max. 10
woorden geleerd moeten worden. Dit klinkt zeer weinig en spoort
bijgevolg ook aan. In werkelijkheid betekenen 10 woorden per dag dat ik
in een half jaar ca. 1500 woorden geleerd heb, en dat is een mooi aantal.
HAN-Bürogeräte heeft bij de ontwikkeling van „croco 2-6-19“ andere
belangrijke principes omgezet. Het design is qua vorm en kleur zeer
aantrekkelijk, ook en vooral door de bonte „Smarties“ op het deksel en
de mogelijkheid om het dekselinlegstuk individueel te vormen
(plezierfactor). Dat de kastjes (in de richting van de wijzers van de klok)
geschoven mogen worden, is eveneens een speelfactor. –
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Stift en gom liggen binnen handbereik. Het deksel blijft op de kast en
noch verloren noch ergens in de kamer rondslingeren, en tijdens het
leren stoort hij evenmin (praktisch).- Verder kan de leerfiche bij de
mappen in het rek gesteld worden (zonder dat de kaartjes uit de kastjes
vallen). Daarmee wordt de schrijftafel vrij, alsook het uitzicht. Ik hoef het
werk niet constant voor me te hebben. Bij meerdere kasten moet ook
niet constant van stapel veranderd worden.
Dat zijn louter psychologische neveneffecten, die niet onderschat mogen
worden. – Een andere kans biedt de archiefbox „croco duo“, waar de
woorden zich bevinden die in het langetermijn geheugen aangekomen
zijn en uit croco2-6-19 genomen worden. Met de toenemende
hoeveelheid kan het groeiende leersucces optisch gevisualiseerd
worden.
Beschrijf ons eens een paar voorbeelden uit de praktijk: Voor welke
! vakken, ! leeftijdsgroepen en ! leertypes is het systeem zeer
goed geschikt?
Werner Möhrle: ! Natuurlijk is het systeem uitstekend geschikt voor
vreemde talen, omdat ik op de grootte van de fiche goed een begrip of
zelfs korte zinnen kan schrijven; Maar dat is niet alles! In principe kan
alles wat op een kaart past, geleerd worden. (Geschiedenisdatums,
nomenclatuur en formules in chemie, vakbegrippen, bijvoorbeeld voor
fysica, dus voor aankomende geneesheren of fysiotherapeuten,
plantennamen in het Duits en het Latijn voor landschapsingenieurs, etc.
Er zijn mensen, die daarmee alle kentekens van motorvoertuigen in
Duitsland leren, zelfs namen en gezichten of nationale vlaggen). Wanneer meer plaats nodig is, kan men de kaartjes als plaatshouder
gebruiken en parallel daarmee een A4-map bijhouden, waarin de vragen
op de voorkant van een A4-blad en de oplossing op de achterzijde staan.
Hier zijn echt geen grenzen aan de fantasie. Het systeem kan universeel
gebruikt worden. –
! De leerkasten raad ik reeds vanaf klas 5 aan, waarbij het in de regel
nuttig en behulpzaam is wanneer de ouders hun kinderen in de klassen
5 tot 7 ondersteunen. Voor de kinderen is het beste wanneer ze van in
het begin van het leren van de taal met het leersysteem kunnen leren,
want effectief en duurzaam leren wordt met het oog op G8 duidelijk
belangrijker en belangrijker.
Bij kinderen die ondanks alles problemen hebben met het leren en in de
plaats daarvan liever naar buiten zouden gaan, raad ik een bijkomende
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motivatie aan. Bijvoorbeeld na elke leerbeurt met het kastje is er een
punt. En voor 20 punten onderneemt mama en/of papa iets met het kind
wat het ongelofelijk graag doet en anders niet zo dikwijls kan doen. –
Twee weken geleden ben ik in contact gekomen met leerkrachten die het
leersysteem in de basisschool willen toepassen. Omdat dit project echter
nog volkomen in de kinderschoenen staat, kan ik daarover helaas nog
geen ervaringen meedelen.
! Voor hogere leeftijden zijn er geen grenzen. Van volwassenen, die
via een VHScursus een taal willen leren, heb ik reeds zeer positieve
reacties gekregen. –
Er is echter nog een punt: de inhoud leert zich niet vanzelf. Dat moet
iedereen zelf doen. Waarbij de fiches een doorslaggevend voordeel
tegenover woordenschriftjes hebben. In het woordenschriftje kent
iedereen het fenomeen dat hij het volgende woord reeds op voorhand
kent omdat de hersenen ook de volgorde kan opnemen of de plaats
waar het woord in het schriftje of in het boek staat. Door de kaartjes
tijdens het leren te markeren wordt dit uitgesloten en wordt het woord
echt op basis van zin betekenis geleerd en gekend. Verder kunnen de te
leren woorden overal meegenomen worden en bijvoorbeeld tijdens het
gebruik van het openbare transport geleerd worden.
Ook het schrijven van de kaartjes met de hand is zeer belangrijk. Dit
schrijven hoort reeds bij de leerprocedure en kan helemaal niet
vergeleken worden met het intippen op de PC. Ook en vooral omdat bij
testen en werken de woorden ook met de hand geschreven moeten
worden.
U past uw leersysteem in het onderwijs toe. Welke ervaringen hebt
u of uw scholieren met het systeem „2-6-19“ tot heden in de praktijk
opgedaan? Is er inhoud van het leersysteem dat op basis van de
opgedane ervaringen verder ontwikkeld kan worden?
Werner Möhrle: Bij de scholieren, die met het systeem leren, is het
succes meer dan duidelijk. Bij de ene vroeger, bij de andere een beetje
later; Zelfs sceptische mensen, die eerst één kast voor één taal kochten,
kwamen korte tijd daarna terug en gingen voor een tweede taal.
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Uw methode is inderdaad zeer motiverend. Wat is uw geheim?
Werner Möhrle: Het succes!
(Leopold von Ranke: “Niets is overtuigender dan het succes.)

