
STEPHEN KRASHEN

Az angol mint idegen nyelv 
oktatásának néhány alapelve

Stephen Krashen az 1970-es évek kezdete óta a második nyelv elsajátí
tásával foglalkozó elméletek és kutatások egyik legismertebb -  s egyben 
leggyakrabban és leghevesebben bírált -  képviselője. Tudományos mun
kái között legjelentősebbek a monitor modellt és az input hipotézist 
(Krashen, 1985, 1987) tárgyaló könyvei, valamint ezek gyakorlati meg
valósítását elemző kötetei, köztük a természetes nyelvelsajátítás (Krashen 
és Terrell, 1983) és az olvasás szerepét (Krashen, 1993) hangsúlyozó munkái.

A bírálatok leggyakrabban a természetes nyelvelsajátítás és tudatos 
nyelvtanulás folyamatainak merev elhatárolása miatt érik. Mégis, nézete
inek hatása napjainkig mind az elmélet, mind pedig a gyakorlat területén 
jól érzékelhető. Munkáiban megfogalmazott sarkított állásfoglalásainak 
köszönhetően a második nyelv elsajátításával foglalkozó szakirodalom 
közérthető formában eljutott a nyelvtanárokhoz, állásfoglalásra és széles
körű empirikus vizsgálatokra késztette a kutatókat. (A ford.)

Ebben a cikkben azt vázoljuk fel, hogyan lehetséges az angol mint idegen 
nyelv programjában a legkevésbé fájdalmas módon elmozdulni az általános cé
lú nyelvoktatástól a tudományos célú nyelvoktatás irányába, mely utóbbin az 
angol nyelv üzleti, politikai és természettudományos területeken történő hasz
nálata értendő.

Kiindulásként helytállónak fogadjuk el Krashen (1985, 1994a) nyelvelsajá
títási elméletét, valamint olvasási hipotézisét (Krashen, 1993). Röviden össze
foglalva az elmélet a következőket állítja: nyelvet úgy sajátítunk el, hogy értjük 
az üzenetet (ez az input hipotézis), olyan környezetben, ahol a szorongás szint
je alacsony (ez az érzelmi szűrő hipotézise), következésképpen az érthető be
menet tudatalatti, passzív nyelvi kompetenciát eredményez.

Az olvasási hipotézis állítása szerint a tartalomért való olvasás -  különös
képpen a szabad, önkéntes olvasás -  érthető bemenetet eredményez, és így for
rása nyelvi kompetenciánk jelentős részének: a műveltségnek, olvasási készség
nek, íráskészségnek, szókincsnek és helyesírásnak, valamint annak a képessé-
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günknek, melynek segítségével összetett nyelvi szerkezeteket tudunk megérteni 
és használni.

A tudatos nyelvtanulás működésében korlátozott. Kizárólag ellenőrként, 
„monitorként” használható, ráadásul csak bizonyos feltételek megléte esetén: a 
nyelv használójának ismernie kell a szabályt, figyelmét a formára kell összpon
tosítania, és megfelelő mennyiségű időnek kell rendelkezésre állnia a szabály 
alkalmazásához (monitor hipotézis). Az emberek többsége számára a fenti fel
tételek csak nyelvtani tesztek kitöltése, illetve írásos munkájuk átolvasása ese
tén adottak. A hibajavítás a tudatos nyelvtanulást célozza meg a természetes 
nyelvelsajátítás helyett: a javításnak abban kell segítenie a tanulót, hogy a tu
datos szabályok közül eljusson a megfelelő szabály használatához. A kutatások 
eredményei azonban azt bizonyítják, hogy a hibajavítás gyakran eredménytelen. 
Amennyiben hatékony, hatásfoka mérsékelt és csak akkor érvényesül, amikor 
adottak a „monitor” használatának feltételei: a szabály ismert, a helyes nyelvi 
forma áll a középpontban, és elegendő idő áll rendelkezésre a szabály alkalma
zásához. (Közismert a szakirodalomban zajló vita az elmélet helyességéről. Az 
ilyen jellegű viták elkerülhetetlenek abban az esetben, amikor új gondolatok
vetődnek fel vagy divatjamúlt régi elméletek kerülnek újra felszínre. További 
részletek a szerzőnek a vitához való hozzászólásaiból megtalálhatók az alábbi
művekben: Krashen, 1985, 1994a, 1994b).

Kezdők
A kezdőknek szánt, az érthető bemeneten alapuló módszerek között szerepel a 
természetes módszer (Krashen és Terrell, 1983) és a teljes testi válasz (Asher, 
1994). A két módszerben közös a törekvés, hogy szóbeli érthető bemenettel 
töltik ki a tanórát. A bemenet a fizikai mozgások (teljes testi válaszok), képek 
és egyéb szemléltető eszközök használatával válik a tanulók számára érthetővé.

A természetes módszer használata esetén a kezdő diákoknak nem kell an
golul válaszolniuk, de ha mégis megkísérlik, hibáikat nem javítják, és nem 
szükséges teljes mondatban válaszolniuk. Ez az eljárás az input hipotézisen ala
pul, és azokon a kutatási eredményeken, melyek a hibajavítás alacsony haté
konyságát vagy hatásának hiányát támasztják alá. A diákok anyanyelvű válaszai
nak elfogadása -  mely eljárás a kanadai kétnyelvű programokból származik -  
elősegíti a kommunikációt.

Az érthető bemeneten alapuló módszerek megtervezettek: tanmenetekre és 
óratervekre épülnek, de nem nyelvtani tanmenetekre. Ehelyett a tanmenet olyan 
feladatokon alapul, melyeket a tanulók érdekesnek és érthetőnek találnak. Kö
vetkezésképpen a tartalmak részletkérdései a tanulók korától, érdeklődésétől és 
hátterétől függnek.

Az érthető input központú nyelvtanítási módszerek a nyelvelsajátítási kuta
tásokban igen eredményesnek bizonyulnak: az ilyen módszereket használó diá
kok teljesítménye meghaladja a hagyományos módszerekkel tanulók eredmé
nyeit azokon a területeken, ahol kommunikációt mérünk (olvasott szöveg meg
értése, beszélgetés), és ugyanolyan eredményesek, vagy kicsit eredményeseb
bek a formális tudást ellenőrző tesztek megoldásában (a részletek a fentebb 
hivatkozott forrásokban megtalálhatók).
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Nyelvtan
Kettős létjogosultsága van a nyelvtan tanításának, de nincs ok arra, hogy a 
grammatika képezze a nyelvtanítás programjának meghatározó részét, vagy ar
ra, hogy gyerekeknek okítsuk.

Az egyik indok a monitor használatának támogatása. Bár a monitor haszná
lata fölöttébb korlátozott, valamennyire mégis hasznos. A monitor használható 
fogalmazások írásának ellenőrző szakaszában és növelheti a nyelvhelyességet a 
nyelvtan, helyesírás, központozás haladó szinten elsajátítható (ezért sokak által 
soha el nem sajátított) szabályaira. Felnőttek körében lényeges eltérés tapasz
talható a nyelvtani tudás és a grammatika iránti érdeklődés terén, bár többségük 
képes az egyszerűbb szabályok megtanulására.

Szükségtelen a nyelvi szabályok memorizálása. Mindössze arra van szük
ség, hogy a diákok megtanuljanak használni egy nyelvtankönyvet. Termé
szetesen ahhoz, hogy a nyelvtankönyvet használni tudják, meglehetős mennyi
ségű grammatikai ismerettel és nyelvtani terminológiával kell rendelkezniük: 
mikor a nyelvtankönyv magyarázatot ad a whom használatára mint „direct ob
ject” vagy mint „object of a preposition”, tudni kell, mit takarnak az elnevezé
sek. Tehát a memorizálás szükségtelen, de a megértés nem.

A nyelvtan tanulmányozásának másik indoka a nyelvtudományos érdeklő
dés. Néhány diákot érdekel a nyelv szerkezete, elbűvölik a nyelv változásai és 
a dialektusok. Ezt az anyagot középhaladó szinten integrálhatjuk a tanmenetbe 
„bújtatott tananyagként”, de erről később még szót ejtünk.

Van tehát létjogosultsága a grammatika tanításának, de csak csekély. A kez
dő program alapja érthető bemeneten alapuló nyelvelsajátítás. Gyerekek számá
ra nem indokolt a nyelvtan tanítása. A legegyszerűbb nyelvtani szabályok kivé
telével a grammatika megértésének képessége csak a Piaget által meghatározott 
formális gondolkodás szintjének elérésével lehetséges. Egyszerűen nem érde
mes megkísérelni gyerekeknek nyelvtant tanítani, hisz idősebb korban jóval 
könnyebben fog menni.

Lomb Katót, a világ talán legkiemelkedőbb sok nyelven beszélő emberét 
nagyon érdekli a nyelvtan, és újabb nyelvek tanulása esetén mindig foglalkozik 
vele. Ennek ellenére úgy véli, a grammatika nem a legfontosabb összetevője a 
nyelvtudásnak. Szerinte a nyelvtani tanulmányoknak szabadon válaszhatónak 
kéne lenniük felnőttek számára, és csak a legegyszerűbb szabályok bemutatá
sára kell szorítkozni. Gyerekek számára a nyelvtan tanulmányozását „abszurd
nak” tartja (Krashen és Kiss, 1996).

Középhaladók
Középhaladó nyelvtanulók esetén az a cél, hogy olyan szintet érjenek el, 
amelyről önálló munkával fejlődhetnek tovább. Kényelmesen beszélgethetnek 
anyanyelvi beszélőkkel és állandó szótárhasználat nélkül olvashatnak autentikus 
szövegeket. Mindez persze nem jelenti azt, hogy beszédük, illetve írásuk hibát
lan. Ezt a célt még soha semmiféle nyelvtanítási program nem valósította meg, 
hisz nem is helyénvaló célkitűzés. Amennyiben sikerül tanulóinkat eljuttatnunk 
arra a szintre, amelyről önállóan fejlődhetnek tovább és megismertettük velük
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a fejlődés mikéntjént, nyelvhelyességük egyre javulni fog. Ez a célkitűzés is 
elég nagyratörő, és kevés programnak sikerült eddig megvalósítania.

A továbbiakban a fenti cél elérésének két lehetséges módját mutatjuk be.

Bújtatott, népszerű irodalmi program
A középhaladók számára érthető bújtatott tantárgyi programnak két fontos jel
lemzője van:

1) Kizárólag középhaladóknak szánják, nem kezdőknek, haladóknak vagy 
anyanyelvűeknek. A bújtatott tantárgyi program kezdők számára nem érthető, 
nekik más módszerre van szükségük, pl. a teljes testi válaszra, vagy a termé
szetes módszerre. Amennyiben haladó, illetve anyanyelvű diákok is járnak a 
bújtatott tantárgyi osztályokba, megnehezítik a középhaladók életét, mivel túl
zottan magassá válik a bemenet szintje. Könnyebb érthető inputot nyújtani ab
ban az esetben, amikor a diákok nagyjából azonos nyelvi szinten vannak.

2) A bújtatott tantárgyi programok nem idegen nyelvi programok. A tesztek 
és projektek a tantárgyi, nem pedig a nyelvi tudást mérik. Paradox módon ezért 
előnyösebbek a nyelvelsajátítás szempontjából: amennyiben a teszt szókincset 
és grammatikát ellenőriz, a diákok azt fogják tanulni, és ez nem hatékony. Ha 
a tantárgyi tudást teszteljük, vagy tantárgyi tudáson alapuló projekteket készít
tetünk, a diákok részt vesznek az órákon, elolvassák a kiadott anyagot, megbe
szélik a témát, miközben több érhető bemenethez jutnak. Mindez nagyobb fokú 
nyelvelsajátítást, így jobb nyelvhelyességet és szókincs-gyarapodást eredmé
nyez.

A bújtatott tantárgyi programok kutatási eredményeinek értékelő áttekintése 
(Krashen, 1991) azt bizonyítja, hogy az ilyen osztályokban tanulók legalább 
annyira, vagy gyorsabban fejlődnek a második nyelvben, mint a hagyományos 
második nyelvi programokban. Ráadásul hatalmas mennyiségű tárgyi tudással 
is gyarapodnak. így az ilyen programok diákjai egyszerre kapnak nyelvi és tan
tárgyi tudást, továbbá megkezdik a tudományos nyelvhasználat elsajátítását.

Az angol mint idegen nyelv esetében a bújtatott tantárgyi program megkez
désének kézenfekvő területe a népszerű irodalom. Az ilyen fajta modul vagy 
órák célja, hogy a tanulókat különböző típusú idegen nyelvi szövegekkel ismer
tesse meg annak érdekében, hogy az olvasás szokássá váljék. Mindezen túl a 
népszerű irodalmi program megismertetheti a nyelvtanulókat az angol nyelvű 
kultúrákkal.

Természetesen ahhoz, hogy a tanár ilyen órákat tarthasson, jártasnak kell 
lennie a népszerű irodalomban. Ez nem ütközhet komolyabb akadályokba, hisz 
a tanárok többsége elég jól ismeri ezt a területet. Lényeges követelmény, hogy 
az aktuális, legújabb, legnépszerűbb könyveket és magazinokat használjuk. A 
tanárnak jól kell tudnia hangosan felolvasni a diákok számára, hisz a felolva
sott történetek hatására még az idősebb tanulók is rákaphatnak az olvasásra (pl. 
Trelease, 1995).

Szabad, önkéntes olvasás
A szabad, önkéntes olvasás fontos hidat jelent a beszélt nyelv és a tudományos 
nyelvhasználat között. Amint már kifejtettük, a népszerű irodalommal foglalko
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zó órák célja az olvasás megszerettetése és rendszeressé tétele. Amint az olva
sási szokás kialakul, kétféle módon integrálható az idegen nyelvi programba:

1) Folyamatos csöndes olvasás: a diákok naponta olvasnak a tanórákon rö
vid ideig, 5-15 percen keresztül. Nem kell az olvasottakról beszámolni, nem 
szükséges olvasmánynaplót vezetni, vagy kiolvasni a megkezdett könyvet. A 
kutatási eredmények szerint azok a diákok, akik ilyen olvasási programban 
vesznek részt, legalább olyan jól teljesítik a standardizált tesztek követelménye
it, mint a hagyományos programban résztvevők, és általában jócskán lehagyják 
őket, amennyiben a program elég hosszú ideig tart (Krashen, 1993). A folya
matos csöndes olvasás ideális középhaladók számára, de előbb is beindítható.

2) A folyamatos csöndes olvasás intenzívebb változata párhuzamosan vagy 
utólag kiegészítheti a féléves vagy moduláris, népszerű irodalmi programot. 
Ebben az esetben az egész tanóra alatt egyéni választás alapján olvasnak a diá
kok (Appleby és Conners, 1965). Az ilyen egyéni olvasási programban a tanu
lókat arra bíztatják, hogy mélyen olvassák bele magukat saját érdeklődési terü
letükbe. Amikor a diák befejez egy könyvet, vagy úgy dönt, hogy nem folytat
ja, a tanárral röviden áttekintik az olvasottakat és megbeszélik a következő ol
vasmányt.

Mindkét olvasási program az olvasott szövegek szűk területét öleli fel, nem 
tesz kísérletet sokféle szövegtípus vagy korszak áttekintésére. Kutatások ered
ményei alátámasztják, hogy a szűk fókuszú olvasási programok hatékonyabbak 
mint a szélesebb, iskolákban gyakran javasolt átfogó jellegűek. A szabad prog
ramok résztvevői előrehaladásukkal párhuzamosan rendszerint egyre szélesebb 
skáláról választanak olvasmányt (LaBrant, 1938). Gyerekek önként választott 
olvasmányai rendre nehezebb könyvekből állnak, mint amelyeket tanáraik aján
lanak, tehát a szabad olvasás nem mindig jelent könnyű olvasmányokat (Kra
shen, kiadás alatt). Ráadásul, míg a szövegtípusok különböznek egymástól, a 
stílusok között gyakori az egybeesés. Következésképpen, aki bármely területen 
sokat olvas, a tudományos stílus nagy részét elsajátítja.

A fenti programok működéséhez két feltételnek kell teljesülnie: először is, 
a tanárnak a népszerű irodalom -  ezen belül az ifjúsági irodalom -  területén 
alapos ismeretekkel kell rendelkeznie. Másodszor, az olvasnivalóknak elérhető
nek kell lenniük. Olyan könyvtárakra van szükség, amelyekben megtalálhatók 
a könnyű olvasmányok, köztük képregények, magazinok, könnyed regények, 
valamint regények és színdarabok hanganyagai kazettán. Semmiféle bizonyíték 
nincs arra, hogy az ilyen hanganyagok hátráltatnák az olvasást. Valószínűleg 
éppen ellenkezőleg hatnak: elősegítik a nyelvelsajátítást és fokozzák a diákok 
könyvek iránti érdeklődését.

A tudományos nyelv fejlődése
Könnyű olvasmányok önmagukban nem biztosítják a tudományos nyelv fejlő
dését. Ugyanakkor, ha valaki sok könnyed könyvet elolvasott, jóval egyszerűb
ben birkózik meg tudományos szövegekkel, mint olyan társa, aki nem olvasott. 
A továbbiakban néhány tanulót tovább vezethetünk a tudományos nyelv rejtel
meibe. Ez is két különböző módon lehetséges.
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Szűk tudományos olvasás
Az akadémikus nyelvismeret elérése céljából a tanuló a saját szűk érdeklődési 
területén olvas. A politika iránt érdeklődő diákok újságcikkeket, politikai folyó
iratokat olvasnak. A természet-tudományos érdeklődésű tanulók a Science 
News, Scientific American, vagy más hasonló folyóirat cikkeit olvassák. Az üz
leti világ iránt érdeklődők a Wall Street Journal, az Economist és a Fortune 
című szakfolyóiratokat használják.

A nyelvtanulók érdeklődésüknek és háttértudásuknak köszönhetően gyorsan tud
nak haladni olvasmányaikkal. Ráadásul az általános tudományos nyelvet is el
sajátítják, mivel meglehetősen nagy az átfedés a tudományos írásművek stílu
sában -  függetlenül a kiválasztott tudományos terület stílusától -  melyet a ro
kontudomány is használ. így elsajátítják minden tudományterület közös szókincsét.

Ilyen típusú program megszervezhető az osztályteremben az egyéni olvasási 
programhoz hasonlóan, egyéni foglalkozás keretében, és/vagy bújtatott szaktár
gyi kurzusként, amennyiben elegendő diák érdeklődik hasonló téma iránt. Ter
mészetesen az utóbbival kapcsolatban problémát jelent, hogy kevés angol sza
kos nyelvtanár rendelkezik megfelelő képzettséggel a bújtatott szaktantárgyi 
programok tanításához. Két területen azonban minden angol szakos tanár töké
letesen jártas: az Irodalom (most nagy I-vel) és a Nyelv területén.

Bújtatott tantárgyi programok: irodalom és nyelvészet
Miután elegendő mennyiségű népszerű irodalmat olvastak a diákok, készek a 
nehezebb fajsúlyú klasszikusok olvasására. Az ilyen óráknak szabadon választ
hatónak kell lenniük: a tanulóknak anyanyelvükön meglehetős mennyiségű iro
dalmi háttérrel és ismerettel kell rendelkezniük.

Sok diák számára vonzó lehet a nyelvvel foglalkozó bújtatott kurzus, töb- 
büket érdekelheti az angol nyelv szerkezete, története és változatai. Bújtatott 
nyelvészeti órákon feldolgozható a nyelvi univerzálék, nyelvi változások, re
giszter és nyelvhelyesség kérdésköre. Ilyen órákon megbeszélhetjük a nyelv el
sajátításának és az írásbeliség kialakulásának folyamatát.

Megjegyezzük, hogy a középhaladók és haladók (tudományos nyelv) szint
jei és összetevői átfedik egymást. Például folytatódhat a csöndes olvasási prog
ram párhuzamosan a bújtatott tantárgyi kurzusokkal, avagy egymással kiegé
szülve folyik egy vagy több irodalmi, nyelvi bújtatott program, míg szűkebb 
érdeklődési területükön olvasnak a diákok.

Az alábbi táblázat a fenti javaslatokat foglalja össze.

A. Kezdő szint érthető bemeneten alapuló módszerek 
(természetes módszer, teljes testi válasz)

B. Középhaladó szint bújtatott népszerű irodalmi program 
szabad, önkéntes olvasás 

kitartó, csöndes olvasás 
egyéni olvasás

C. Haladó szint a tudományos nyelvtudás fejlesztése 
szűk tudományos terület olvasása 
bújtatott nyelvészet és (klasszikus) irodalom

Az angol mint idegen nyelv programja
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