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zatot a falra. […] »Mi az, hogy patriotizmus?« 
– kérdezi Mario. »Hűségesnek lenni a hazád-
hoz« – feleli Juanita. […] Ms. Menashian na-
gyon meg van elégedve a diákjaival, biztos 
benne, hogy megértették a szöveget, és a tar-
talom fontosságát is” (251–252). Minden stra-
tégiát két tanár mutat be, ezt éppen a tizen-
egyedikeseket tanító Hugh is, aki az előzőek hez 
hasonló módszereket alkalmaz.

5. A stratégiákat konklúzióval fejezik be. 
„Minden korú és nyelvi szintű diáknak elő-
nyére válik a kooperatív stratégia. […] Erede-
ti szöveget együtt dolgoznak fel, […] megértik 
a bekezdéseket, […] eldöntik, hogy milyen 
mondattal foglalják azt össze, […] és így az 
olvasási feladatból elkészül a teljes, összefüg-
gő szöveg” (254).

6. Minden stratégiában szerepel a TESOL-
szinteknek megfelelő tevékenységek listája, 
például:

A 4–8. osztályosok
• megtalálják a szöveg főbb gondolatait,
• a bekezdésekről összefoglaló mondato-

kat írnak.
A 9–12. osztályosok
• megtárgyalják a szavak árnyaltabb je-

lentését, és megbeszélik, hogy pontosan 
hogyan is kell összefoglalni a szöveg 
tartalmát.

7. Ha van videoanyag, azzal kapcsolatos 
kérdések szerepelnek a stratégia végén.

8. Referencialista zár minden stratégiát.
Ezt a stratégia- vagy feladatgyűjteményt 

számos egyetem, főiskola használja szerte a 
világon. Nem csoda, hiszen a sok ötleten kívül 
azt is megmutatja, milyen módon követhetjük 
tanítványaink fejlődését, rögzíthetjük rend-
szerezett formában tevékenységüket mind az 
iskolában, mind a házi feladataik révén. Ta-
pasztaltabb tanárok számára is akadhat benne 
új ötlet, a szokásostól eltérő feldolgozási mód, 
az órákat színesítő elem. A felsőoktatásban a 
tanítási módszertan oktatói esetleg új szem-
szögből láthatják a hagyományos eljárásokat 
ennek a könyvnek a használata révén.

Bognár Anikó

Elaine Kolker Horwitz
Becoming a language teacher
A practical guide to second language 
learning and teaching
[Nyelvtanárrá válni. Gyakorlati útmuta-
tó nyelvtanuláshoz és -tanításhoz]
Boston, Mass.: Pearson International Edition, 
2012 (2. kiadás). 293 p.
ISBN-10: 0132489988 
ISBN-13: 9780132489980

Kezdő nyelvtanárként legnagyobb félelmeim 
egyike, hogy képes leszek-e az egyetemi pad-
sorokban ülve megismert elméleteket a taní-
tási gyakorlatba is átültetni. Szerencsére elol-
vashattam Elaine Kolker Horwitz Becoming 
a language teacher című könyvét, mely célja 
szerint egyszerre nyújt elméleti ismereteket 
és a gyakorlatban is kamatoztatható ötleteket. 
Ugyan nem ez az első nyeltanároknak szánt 
segédlet ilyen kettős célkitűzéssel, de azok 
között van, amelyek legközelebb kerültek en-
nek a célnak az eléréséhez.

Az író elismert kutatója és oktatója az al-
kalmazott nyelvészeti módszereknek. Leg-
főbb kutatási területe a nyelvtanuláshoz kap-
csolódó szorongás, valamint az oktatók és 
tanulók nyelvtanulással kapcsolatos meggyő-
ződései. Nevéhez kapcsolódik két hitelesített, 
a világ számos országában átvett kutatási esz-
köz, az idegennyelv-óra szorongásskálája 
(Foreign Language Classroom Anxiety Scale), 
valamint a 44 elemből álló kérdőív, a „Nyelv-
tanulással kapcsolatos meggyőződések leltá-
ra” (Beliefs about Language Learning In-
ventory). Horwitz jelenleg a Texasi Egyetemen 
oktat, óráin a nyelvi mérésről, az idegennyelv-
elsajátításról, a nyelvtanítás módszertanáról 
és kutatási módszerekről szerezhetnek isme-
reteket a hallgatók.

A szóban forgó könyv első kiadása 2007-
ben jelent meg. A 2012-ben kiadott második 
kiadás hű marad elődje személyes hangvéte-
léhez és önvizsgáló jellegéhez, miközben az 
idegennyelv-elsajátítási elméleteket, önelem-
ző tevékenységeket és javasolt olvasmányokat 
számos esetben frissíti (például a „Nyelvta-
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nulással kapcsolatos meggyőződések leltára” 
átdolgozott változatát tartalmazza [261–263]).

A könyv négy részből áll. Az első rész 
(1–81), melynek címe „Miről gondolkodnak 
a nyelvtanárok?” (What Do Language Teachers 
Think About?), három fejezetre tagolódik. 
A fejezetek elsősorban a nyelvelsajátítás elmé-
letével és a nyelvtanítás módszertanával fog-
lalkoznak, de szó esik bennük a nyelvtanulás 
sajátosságairól, mint például a hajlam, a tanu-
lási stratégiák, a szorongás, a motiváció.

A második rész (83–205, „Hogyan taní-
tunk nyelvet?” – How Do You Teach a Lan-
guage?) öt fejezetéből négy külön-külön tár-
gyalja a négy nyelvi alapkompetenciát: az 
olvasásértést, az íráskészséget, a hallás utáni 
értést és a kommunikációs készséget. Minden 
fejezet foglalkozik az adott kompetenciával 
kapcsolatos elméletekkel és fejlődési folya-
matával. Ezen túl tanácsokkal látja el az ol-
vasót a különböző nyelvi szintekhez igazodó 
feladatötletekkel, a tanuló szintjének megfe-
lelő készségfejlesztéssel és a szintfelméréssel 
kapcsolatban. Az ötödik fejezet (179–205) 
összehasonlítja a feladatközpontú és a tarta-
lomközpontú nyelvtanítást. Az írónő vélemé-
nye szerint a tartalomközpontú nyelvtanítás 
legfőbb előnye, hogy a diákok kontextusba 
ágyazottan ismerkedhetnek meg különböző 
tudományterületek szaknyelvével.

A harmadik rész (207–245) címe „Honnan 
tudhatom, mit tanítsak?” (How Do I Know 
What to Teach?). Ebben arról olvashatunk, 
hogyan igazíthatjuk a módszereket a külön-
böző színterekhez, hogyan derítsük ki, vajon 
a tanulók azt tanulják-e, amire valóban szük-
ségük van (9. fejezet, 209–228), és segítséget 
kapunk az óratervezésben (10. fejezet, 229–245). 
Az írónő arra buzdítja a nyelvtanárokat, hogy 
a teszteket a valós körülményekhez szabják, 
hiszen a tanulók csak így tudnak megbirkóz-
ni a feladattal. Javasolja a megfi gyelés, önér-
tékelés módszerét, valamint azt, hogy a diá-
kok munkáját jól körülírt kategóriák mentén 
értékeljük. A rész első fejezete ismerteti az 
angol mint idegen nyelv fontosabb mérési 
szabványait, majd tanácsokat ad a nyelvtaná-

roknak, mit mérjenek. A fejezet lezárása a 
nyelvi mérés főbb problémáinak bemutatása 
(például a teszt megbízhatóságának és érvé-
nyességének meghatározása, annak kideríté-
se, hogy a teszt valós tudást vagy pillanatnyi 
teljesítményt mér-e). A második fejezet célja 
a kezdő nyelvtanárok segítése az óratervezés-
ben. Az óratervezés megtárgyalása mellett 
a fejezet bemutat pár széles körben alkalma-
zott tevékenységformát.

A negyedik rész (247–260) – „Hogyan to-
vább?” (Where Do I Go from Here?) – egyet-
len fejezete a személyes és szakmai fejlődéssel 
kapcsolatban látja el általános tanácsokkal az 
olvasót. Többek között azt javasolja a nyelv-
tanároknak, ne foglalkozzanak túl sokat azzal, 
kedvelik-e őket a diákjaik; akciókutatás segít-
ségével derítsék ki, hogyan javíthatnak taní-
tási módszereiken. Javasolja, hogy mielőtt az 
új technikai eszközöket alkalmaznák a nyelv-
tanításban, tegyék fel maguknak a kérdést: 
összeegyeztethetőek-e azok a nyelvtanulásról 
kialakított elképzeléseikkel? Ha például a nyelv-
tanár meggyőződése, hogy a nyelvet kontex-
tusba ágyazottan lehet legkönnyebben elsajá-
títani, akkor az a szoftver, amely képek és 
önálló szavak párosítását várja el a tanulótól, 
bármennyire szórakoztató és könnyen kezel-
hető is, olyan eszköz, amelyet az adott nyelv-
tanárnak nem kellene alkalmaznia.

A nyelvtanulás és a nyelvtanítás változó 
folyamatok, amelyek állandó fi gyelmet és al-
kalmazkodást követelnek. „A nyelvtanárrá 
válás legjobb módja, ha képesek vagyunk di-
ákjaink és önmagunk megfi gyelésére, vala-
mint megtanuljuk, hogyan refl ektáljunk az 
így szerzett észrevételekre” (x) – osztja meg 
személyes véleményét velünk a szerző már 
a könyv bevezetőjében. Ezzel a meggyőző-
déssel összhangban a könyv önelemzésre 
készteti az olvasót.

A témájukban változatos fejezetek belső 
struktúrája egységes. Mivel a szerző célja, 
hogy a könyv „személyre szabott nyelvtaní-
tási tervezőfüzetként” (ix) is szolgáljon, min-
den fejezet a nyelvtanár meggyőződéseit érin-
tő, önvizsgálatra, elmélkedésre ösztönző 
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kér désekkel kezdődik. Az egyes fejezetek 
visszatérő (lezáró) része a „Találd meg a saját 
utadat!” (Finding Your Way), amely két cso-
portba („Elmélkedés” és „Óratervezés”) osztott 
kérdésekkel és a megválaszolásukra kihagyott 
üres sorokkal segíti a fejezetben található in-
formációk feldolgozását, befogadását. Szintén 
a fejezetek végén található pár projektötlet és 
„tényleges feladat, amely abban segít, hogy 
a fejezetek mondandóját hatásos nyelvtanítá-
si gyakorlattá alakítsuk” (xv). Ezek a feladatok 
ugyan csak vázlatosan vannak kidolgozva, 
fejezetenként tucatnyinál is több található be-
lőlük, különböző nyelvi szintekre tervezetten. 
A feladatok után „Tanítási ellenőrzőlistát” 
kapunk azokról a módszerekről és tevékeny-
ségekről, melyeket az olvasó beépíthet a ta nári 
gyakorlatába. A fejezetek legvégén az ajánlott 
olvasmányok listája található, mely többnyire 
legalább negyven bejegyzést tartalmaz, a ré-
gebbi, alapvető munkáktól kezdve a legújabb, 
legaktuálisabb szakirodalomig.

A szó legszigorúbb értelmében véve a kö-
tet nem olvasnivaló, és épp ebben rejlik fő 
ereje. Ha a kezdő nyelvtanár pusztán csak a 
borítótól a hátlapig végigolvassa, fele annyit 
sem kamatoztat a könyv értékeiből, mint ha 
tevékenyen részt venne azon az utazáson, 
amelyre Horwitz az olvasót hívja. A könyv 
széles körű és kiegyensúlyozott ismerethal-
mazt tartalmaz, de ezt már más hasonló köny-
vek is megtették. Ám kevés könyv nyújt ilyen 
tiszta betekintést a szakma legfontosabb té-
máiba (a nyelvelsajátítás mikéntjét leíró elmé-
letek sokaságától a különböző nyelvi kompe-
tenciák tanításának módszerein át a nyelvi 
tudás megbízható méréséig), miközben alapos 
önvizsgálatra készteti az olvasót.

A szerző nehéz feladatra vállalkozott a könyv 
megalkotásával: célja a kezdő nyelvtanárok 
kalauzolása az önfelfedezés és az ismeretel-
sajátítás közötti ösvényen. Úgy vélem, más 
tapasztalatlan tanároknak is segít majd ez a 
könyv annak felismerésében, amire én jöttem 
rá olvasása közben: nem létezik olyan meg-
világosító pillanat, amely a munka veteránja-
it a kezdőktől elválasztja. Nagybetűs Nyelv-

tanárrá válni talán olyan utazás, amely soha 
nem ér véget, és a legnagyobb titok, amelyet 
az út során észben kell tartanunk, hogy soha 
nem hagyhatjuk abba az elmélkedést arról, 
mit, hogyan és mi ért tanítunk.

Krommer Zoltán

William O’Grady – John Archibald – 
Francis Katamba
Contemporary linguistics: 
An introduction
[Bevezetés napjaink nyelvészetébe]
Edinburgh: Pearson Education Limited, 2011. 
xxii + 698 p.
ISBN 978-1-4058-9930-7

Mit vár az ember egy bevezetéstől? Általában 
azt, hogy az adott tudományterület alapvető 
fogalmait érthetően, viszonylag egyszerűen 
ismertesse, magyarázza, de közben minden-
ben feleljen meg a tudomány jelenlegi állásá-
nak, adjon megbízható információt a tudo-
mány legújabb eredményeiről, kézikönyvként 
is lehessen használni, és keltse fel az olvasó 
érdeklődését. Azt, hogy ne csak listaszerű 
áttekintést adjon a legfontosabb részterületek 
legfontosabb fogalmairól, hanem hogy az 
egyes részeket összefüggésükben mutassa be. 
És természetesen tartalmazzon gyakorlatokat, 
gondolkodtató kérdéseket.

O’Grady és szerzőtársai sok tekintetben 
megfelelnek ezeknek a (gyakran egymásnak 
is ellentmondó) követelményeknek. A kötet 
jól tagolt, megbízható információt ad a nyel-
vészeti érdeklődés homlokterében álló disz-
ciplínákról, tartalmazza a modern nyelvtudo-
mány majdnem minden fontos fogalmát, 
amelyeket a szerzők legtöbbször egyszerűen 
és érthetően magyaráznak meg a nyelvészet 
rejtelmeibe bevezetendő számára. A mélyebb 
ismereteket kívánó olvasó számára utalnak 
forrásművekre, az általánosabb érdeklődésű 
olvasó számára a Language Matters című ré-
szekben közölnek érdekességeket. Az oktatók 
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