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Egy pedagógiai akciókutatás
sorozat megoldáskísérletei 

az ezredforduló válságszindrómáira

A nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési
programról és pedagógiáról

A tanulmánysorozat I. részében1 ismertettük, hogy a pedagógia és az oktatás- 
ügy terén negyed százada kifejtett munkásságunk négy egymással összefüggő, 
ám ennek ellenére karakteres különbséget is mutató, a gyakorlatban ténylegesen 
működő programban (tantervben és taneszköz-rendszerben) teljesedett ki. E 
programok közül elsőként az Értékközvetítő és képességfejlesztő programot és 
pedagógiáját mutattuk be. Most az előbbi program alapját jelentő Nyelvi, iro
dalmi és kommunikációs (NYIK) nevelési programról és pedagógiáról szólunk, 
amelynek kimunkálását 1971-ben kezdtük meg a Kaposvári Tanítóképző Főis
kolán. A programnak neveléstörténeti jelentősége is van. Részben azért, mert 
ez az első olyan tantárgyi program és pedagógia, amely egy évtizedes munka 
után került lezárásra kutatási beszámoló formájában. Részben pedig abban áll 
a jelentősége, hogy a NYIK program volt Magyarországon az első' olyan alter
natív tantárgyi program,2 amely az alternatives, illetve a pluralitás irányában 
áttörést hozott a végletesen centralizált közoktatás-irányítás praxisában. A 
Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési programot 1985-ben nyilvánította 
az akkori kultuszkormányzat önként választható tantervi programmá, s azt is 
kikötötte a minisztériumi jóváhagyás, hogy a NYIK programot csak olyan pe
dagógusok taníthatják, akik előzetesen részt vettek a tanítására felkészítő száz
oras tanfolyamon.

A nyelvi, irodalmi, kommunikációs program nemcsak Magyarországon is
mert, hanem a szlovákiai magyar nyelvű iskolák nagy részében is -  főleg kis
iskolás korban -  e program szerint tanítanak.3

A NYIK program -  akárcsak a többi általunk kidolgozott és még kidolgo
zandó program -  akciókutatás során és eredményeként született, és válaszmeg
oldást jelent az ezredforduló válságszindrómái közül az alábbiakra:

-  Van-e esély arra, hogy az iskolában művelt, az iskola világába beemelt 
kultúrától, értékvilágtól a tanulók és a fiatalok ne idegenedjenek el?

-  Van-e esély a tömegoktatás keretei között arra, hogy társadalmi rétegbeli 
hovatartozástól függetlenül az iskola megközelítőin azonos esélyt bizto
sítson minden tanuló képességeinek kibontakozásához?
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-  Meddig tartható és működtethető a tömegoktatás intézménye a professzi- 
onalitást szinte nélkülöző „pedagógiai hagyomány” alapjánl

-  Mi mindennek kell történnie ahhoz, hogy a XX. század átfogóy interdisz
ciplináris és multidiszciplináris jellegű kutatási eredményei áthassák a 
pedagógiát minden ízében és szegmensében egy humanizáltabh és elvi
selhetőbb iskolai praxis megteremtése érdekében?

A NYIK programot kitüntetetten a fenti kihívásokra választ adó megoldásnak 
azért tekintjük, mert azokra a tartalékokra épít, amelyek a 6-10 éves kisis
kolásokban kihasználatlanul maradnak -  nemcsak Magyarországon, hanem 
szinte világszerte -  egy hamis, a gyermekek szellemi-morális lehetőségeit alá
becsülő pedagógiai kultúra és pedagógiai praxis jegyében. A NYIK program 
kidolgozására fordított másfél évtizedes kutatás során igazolni tudtuk -  és saj
nos állításunk még ma is helytálló -, hogy a kisiskoláskor tartalékait a mai 
napig figyelmen kívül hagyja mind a szakmai közvélemény; mind az oktatáspo
litika, olykor még a szülők maguk is, kimondva-kimondatlanul kétségbe vonva 
és korlátosnak tekintve a gyermekek intellektuális, kognitív és alkotó lehetősé
geit. Ez a leegyszerűsítő felfogásmód szoros összefüggést mutat a tanítók, így 
a tanítóképzés jelenlegi pedagógiai kultúrájával. Álláspontunk szerint a kisisko
láskorban sem engedhető meg az absztrakt-kreatív-integratív gondolkodás fej
lesztésének elhanyagolása. Ebben az életkorban is helye, szerepe van a didak- 
ticizmustól mentes, hiteles művészetnek és tudománynak mint tanulási forrás
nak. E feltevésünkkel, illetve igazolt álláspontunkkal szemben mind a tanító- 
képzés, mind a tanítói szakma az úgynevezett „életkori sajátosságok” dogmáját 
hangoztatja a gyerekek játékszükségletére, értelmi-kognitív teljesítményük kor
látáira hivatkozva. Valójában arról van szó, hogy sem a tanítók, sem az őket 
felkészítő tanítóképzők nem rendelkeznek azzal a tudományos háttérrel és felké
szültséggel, amellyel igazodni tudnának a kisiskolások potenciális szellemi és 
morális kapacitásához, hogy kielégülhessenek a 6-10 évesek különféle egész
séges szükségletei (játék, pihenés, társasság stb.), teret kaphasson érdeklődésük, 
ugyanakkor tökéletesedhessen absztrakt gondolkodásuk, kommunikációs-szocia
lizációs képességük, valamint finomodhasson énképük.

Szakítva az imént bemutatott pedagógiai praxissal és hiedelmekkel, a NYIK 
programot a nyelv- és irodalomtudományi, továbbá a kommunikációs és szemi
otikái kutatások eredményeire, a képességfejlesztés metodikájára, valamint -  tö
megoktatásról lévén szó -  a curriculum-szemléletre és pedagógiai-technológiai 
észjárásra és praxisra alapoztuk. Kidolgoztunk egy olyan elemzési, értékelési, 
összemérést metodológiát is, amely alkalmas annak eldöntésére, hogy a prog
ramot alkalmazók esetében fellépő kudarc mennyiben fakadhat a program hi
bájából, s mennyiben állapítható meg a kudarc okaként a tanítók, illetve taná
rok szakmai felkészületlensége, felelőssége.

A fentebb bemutatott problémák konfliktusos helyzetet teremtettek Magyar- 
országon. A NYIK programnak rengeteg híve, de még több ellenzője volt és 
van a mai napig. Tény -  és ezt még a program ellenzői is többnyire belátják 
-, hogy a nyelvi, irodalmi, kommunikációs program szerint tanuló kisiskolások 
fejlesztettsége igényes, hozzáértő tanítás mellett első látásra szembetűnő, s ez 
kitüntetetten kommunikációs-szocializációs felkészültségükben, nyelvhasznála-
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tűk igényességében és grammatikai elemzőképességükben érhető tetten. S nem 
lebecsülendő az sem, hogy maguk a tanulók is büszkék teljesítményükre. E 
kijelentések helytállóságát nyilvánvalóan igazolja, hogy a NYIK programmal 
még a hetvenes években első osztályosként kezdő, a programban hosszabb ide
ig részt vevő fiatalok nagy hányada ma már főiskolás vagy -  gyakran magyar 
szakos -  egyetemista.

A NYIK program eredményei, amelyeket mind a hazai, mind a külföldi 
szakmai közvélemény is kényszeredetten elismert vagy támadott, torz és fele
más módon visszaköszönnek a Nemzeti alaptantervben is. Bennünket, a prog
ram kidolgozóit egyáltalán nem tesz boldoggá kutatási eredményeink és prog
ramunk eme hivatalos, a program pedagógiáját, tudományos megalapozottságát 
semmibe vevő, a szellemi jogvédelemnek fittyet hányó „NAT-béli” adaptációja. 
S az sem éppen megnyugtatásra ad okot, hogy a napjainkban megszaporodó 
tantervek és úgynevezett tankönyv-családok büszkén kezdik hirdetni, hogy 
egyetértenek a kommunikációs képességek fejlesztésének szükségességével. Ma 
már készek elismerni, hogy a tudományos nyelvtantanítás központi eleme nem 
a szó és a mondat, hanem a szöveg. Mivel Magyarországon a szakmai alkotók 
jogvédelme a pedagógiai alkotásokra nem terjed ki -  bár kiterjesztésük érdeké
ben nem kevés erőfeszítést tettünk már -, magunk mint kutatók, programkidol
gozók és szerzők aligha tehetünk mást, mint hogy felmutatjuk eredeti törekvé
seinket, ismételten tisztázzuk azok motívumait, és emlékeztetünk arra, hogy a 
nyelvi, irodalmi kommunikációs program a XX. századi nyelvtudományi, sze
miotikái és kommunikációelméleti tanításokra épül. S azt is kénytelenek va
gyunk hangoztatni, hogy a jelenlegi pedagógiai kultúra birtokában dolgozó ta
nítók és tanárok a sokat emlegetett 100 órás tanfolyam elvégzése nélkül alkal
matlanok a program kivitelezésére a programban foglalt értékek sérelme nélkül. 
Mindezen tényeket figyelembe véve ebben az írásban a nyelvi, irodalmi és 
kommunikációs program eredeti törekvéseit mutatjuk be egy olyan írás alapján, 
amely a Magyar Tudomány című folyóirat 1984. 9. számában jelent meg, ahol 
szerzőként a magyar tudományos élet legjavát állt módunkban tájékoztatni az 
anyanyelvi nevelés megújításáért végzett kutatói-fejlesztői munkánkról.

Programunk a kísérleti szakaszban tanulmányozta -  az alkalmazott nyelvé
szeti, nevelésszociológiai és az életkor-pszichológiai kutatások új eredményeire 
építve -  a kisiskolások élőszóbeli és írásos kommunikációs képességeinek fej
lesztési lehetőségeit. Erre a célra kommunikációelméleti nézőpontból kiválasz
tott és elrendezett tananyag készült.

A NYIK tananyaga 12 tevékenységkört, illetve ismeretkört fog össze egy
séges rendszerbe. A tevékenységkörökhöz soroljuk az olvasást, gyorsolvasást, 
önművelést, írást, helyesírást, beszédművelést, fogalmazást, de még az önisme
retet és a társadalmi érintkezés tanulását is. Ez utóbbi kettőt úgy, hogy pl. az 
énkép fejlődését segítő, a kisiskolások önismeretét fejlesztő, lényegét illetően 
pszichológiai, etikai természetű ismereteket feladatmegoldások sorozatában ta
nítjuk. Ugyanez vonatkozik a társadalomismeretre is. Ennek során a köznapi 
érintkezést, a mindennapi kommunikációt tanítjuk a különböző szervezetekben 
(postán, vasúton, iskolában stb.) tetten érhető érintkezési szokások figyelembe
vételével. Ismeretkörnek, az anyanyelv-ismeretet (nyelvtant), az irodalmat és a
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kommunikációt (a kommunikációs folyamatokról, tényezőkről és funkciókról 
való tudást) tekintjük.

A következőkben azt taglaljuk röviden, milyen társadalmi szükséglet, mi
lyen tudományfejlettség tette lehetővé az adott művelődési anyag (tevékenység- 
és ismeretkör) tantervbe illesztését.

Az olvasást programunk szempontjából úgy tekintjük, mint a lehető legrö
videbb idő alatt elsajátítandó információszerzési lehetőséget. E törekvésünk 
természetesen nem új, valamennyi hazai olvasástanítási koncepció ezt vallja. A 
lényeges különbség abban van, hogy az olvasás tanítását az olvasás lehetséges 
funkciói szerint kezeljük. Elkülönítjük a néma olvasást, a gyorsolvasást és a 
felkészülés utáni hangos olvasást, azaz felolvasást. Leszögezzük, hogy a gyors
olvasás nem azonos a gyors tempóban történő olvasással. Gyorsolvasáson a 
szóképolvasásnál fejlettebb, gondolategységenkénti néma olvasást értünk, 
amely speciális olvasási technikák elsajátítása révén biztosítja a leggyorsabb 
olvasás mellett a legnagyobb fokú megértést. A felkészülés utáni hangos olva
sás tanulása esetében különbséget teszünk a szépirodalmi, az ismeretterjesztő és 
a publicisztikai szövegek olvasása közt. Az előzetes felkészülésen azt kell érte
ni, hogy az olvasásra vállalkozó tanuló az elolvasandó szöveget elemzi mon
datfonetikai és szövegfonetikai szempontból, azután gyakorol, majd a kijelölt, 
vagy a maga által választott személynek, vagy csoportnak fölolvassa a szöveget. 
A néma olvasást ugyancsak különböző műfajú szövegeken gyakoroltatjuk. Mű
fajok tekintetében különválasztjuk az ismeretterjesztő, a publicisztikai (hír, tu
dósítás, cikk, recenzió stb.), az ún. információs szövegek (figyelmeztető felira
tok, műsorfüzetek, jegyzékek) és a tömör, szakszerű szövegek (szócikkek), va
lamint az ún. mindennapi (közhelyekkel is tarkított, humoros) szövegek olvas- 
tatását. Más témákat dolgozunk fel az információs, mást a publicisztikai és 
megint mást a mindennapi szövegek kapcsán. Míg 1. és 2. osztályban az olva
sás gyakorlásával összefüggő témaköröket a jelen szempontjából ragadjuk meg, 
addig 3. és 4. osztályban e problémákat történetiségükben, történeti fejlődésük
ben mutatjuk meg, és kitekintünk a lehetséges jövőre, az ezredforduló világára is.

Programunk tartalmazza az önmüvelő képességek korai megalapozását. Mi 
már 1. osztálytól a könyvtárhasználat mellett -  az iskolán kívüli önművelés 
lehetőségeire történő felkészítést is fölvállaljuk a közművelődési intézmények 
látogatása, a rádió és a televízió műsorainak szelektív figyeltetése révén.

A beszédművelés problémakörét tantervűnk szétválasztja a helyesejtés taní
tására és a beszédfejlesztésre. (Ez utóbbit a hazai pedagógiai gyakorlat a szó
beli kifejezőképesség fejlesztéseként, szóbeli szövegalkotásként ismeri.) A he
lyesejtés tanításának lényege: a helyes kiejtés normáihoz igazodó beszédhallás 
és beszédmozgás fejlesztése. Ennek érdekében tananyagunk a légzéstechnika, a 
hangadás, az artikuláció, a tempó, a ritmus, az időtartam, a hangsúly, a hang
lejtés és a hangkapcsolatok ejtésének rendszeres, szisztematikus gyakorlását ír
ja elő. A spontán beszéd fejlesztése érdekében a következőket gyakoroltatjuk: 
kapcsolatfelvétel, kérés, felszólítás, meghívás, bejelentés, jogos panasz, elbeszé
lés, üzenetközvetítés, hirdetés, leírás. A felsorolt szövegtípusok -  tapasztalata
ink alapján -  csoportkommunikáció keretében gyakorolhatók legeredményeseb
ben. Gyakorlatunk lényege, hogy a beszéd fejlesztéssel összefüggő műfaji kér
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déseket a szövegtani és kommunikációelméleti kutatásokra építve rendszersze- 
rűen tanítjuk.

A nyelvtan 2. osztálytól szerepel a tananyagban. A kísérlet koncepciójának 
kialakításakor felmerült, milyen grammatikát tanítsunk. Álláspontunk szerint 
úgy közvetítjük a klasszikus leíró nyelvtant, hogy abba beleillesztjük azokat az 
új eredményeket is, amelyek elsősorban a strukturális grammatikai kutatások
ból erednek. Ezeket -  természetesen -  a gyakorlatrendszerek összeállításában 
érvényesítjük. A tananyagot a következő rendben szerepeltetjük: 2. osztályban 
hangtani ismereteket közvetítünk, beleértve a magánhangzók megkülönbözteté
sét a nyelv vízszintes és függőleges mozgása szerint, valamint az összeolvadás 
és hasonulás problémáit. Elemi ismereteket nyújtunk a szövegről. Majd a mon
datokat tanítjuk a beszélő és a hallgató közléseiben felismerhető kommunikáci
ós szándék szempontjából. Már 2. osztályban megjelenik a megnevezés, a fel
ismerés szintjén az egyszerű és összetett mondat, az alaktani ismeretek köréből 
pedig a szószerkezet és a szóösszetétel. A 3. osztályban tanítjuk a szófajtani 
ismereteket, különös tekintettel a szövegalkotásban olyan nagy szerepet játszó 
névmásokra, összefüggésben természetesen a többi névszóval és az igével. A 
szófajtani ismeretek nagy részét a szószerkezetek kapcsán tanítjuk, kitekintéssel 
a kommunikációs folyamatok grammatikailag tetten érhető jelenségeire. Ebben 
az osztályban szókincstani, frazeológiai és jelentéstani ismeretek is megjelen
nek. Ez utóbbiak a szövegalkotásban térülnek meg. A szövegkorrekciós képes
ségeket fejlesztik a 2. és 3. osztályban a mondattal és a szöveggel végezhető 
grammatikai műveletek: az átalakítások, a szűkítések, a bővítések és a kapcso
lások. A 4. osztály tananyagának középpontjában a nyelvhelyességi ismeretek 
tanítása áll. Úgy véljük, nyelvtantanítási programunk elégséges a helyesírási 
készség tudatos megalapozásához és egy helyesírási önkorrekciós képesség
rendszer kialakításához. De ahhoz is alap, hogy a kommunikáló felek közötti 
információcsere sikerét garantáló elemi nyelvhelyességi normákat elsajátíttat
hassuk.

Az írástanítást valamennyi kisiskoláskori tantervhez hasonlóan, a kísérlet 
kezdete óta terveztük. Az írástanítást szorosan kapcsoljuk a helyesírás tanítá
sához. A 3. osztálytól az írásgyakorlást a gondolkodásfejlesztés szolgálatába ál
lítjuk. Egyszerűbb következtetési módokat gyakoroltatunk a tanulókkal. Pl. a 
felső és alsó tétel ismeretében a záró tétel leírását. Vagy az alsó és a záró tétel 
ismeretében a hiányzó felső tétel megadását.

A helyesírás tanítása programunkban központi jelentőségű maradt, bár mind 
a tanterv, mind a taneszköz-tervezés, mind a napi gyakorlat szintjén igyekszünk 
kitüntetett szerepet biztosítani a beszédnek, a verbális kommunikációnak. Úgy
látjuk, programunkban nemcsak „megbecsült”, hanem „kedvezőbb” is a helyes
írás helyzete, mert a nyelvi rendszer teljességre törekvő tanításával párhuzamo
san a helyesírás rendszerét is megláttatjuk. A helyesejtést az egyik helyesírási 
alapelv (a fonetikus elv) megismerése érdekében is tanítjuk.

Az öncélú grammatizálás veszélyeit nem azzal próbáljuk megkerülni, hogy 
visszariadunk a -  tudatos helyesírást megalapozó -  szakszerű helyesírási elem
zéstől, hanem éppen azzal, hogy ez utóbbit tudatosan vállaljuk azokban az ese
tekben, ahol az automatizáció a gyermeknek még nem segíthet (pl. a hasonulás,
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az összeolvadás, az egybeírás, a különírás esetében). Szerepel még tantervűnk
ben a helyesírási hibák javítása, a helyesírási önkorrekció, a helyesírási szótár 
és szabályzat kezelése.

Fogalmazástanítási gyakorlatunk sok tekintetben eltér a magyarországi gya
korlattól. A legfőbb eltérés az, hogy már 2. osztálytól tanítjuk, illetve, hogy a 
műfajokból többet tanítunk. A műfajok közül a 2. osztályban tanulják a gyere
kek az elbeszélést, hírt, hirdetést, 3. osztályban az előzőek mellett a meghívót, 
a leírást, a jellemzést és a levelet. A 4. osztályban a riport és a könyvismertetés 
készítését is gyakorolják. 3. osztálytól kezdve a műfajra és a szerkesztésre vo
natkozó ismereteken kívül a nyelvhelyességi normákra és a szövegkoherenciára 
vonatkozó szabályok tudatosításával növeljük a tanulók biztonságát a szöveg- 
alkotásban. A tanítás során következetesen érvényesítjük a kommunikációban 
nélkülözhetetlen szerepet játszó 2. személy szempontjait.

Az irodalom tanításával kapcsolatosan az alapvető problémánk így hangzik: 
elérhető-e valamennyi kisiskolás esetében, hogy a gyermekirodalomhoz -  a lí
rához és az epikához egyaránt -  kedvező és aktív viszonya alakuljon ki? Azaz 
elérhető-e, hogy a lírai műveket éppúgy megszeressék a gyerekek, mint az epi
kait (a mesét, elbeszélést stb.)? Az irodalomhoz való aktív és kedvező viszo
nyulás kialakítása csak az élményszerűség biztosítása révén oldható meg, vagy 
szükséges hozzá műelemzés is, illetve ezen túlmenően az irodalomhoz fűződő 
egyéb tevékenységek, pl. versmondás, versírás, gyűjtés stb.? E problémákra 
válaszolva alakítottuk ki irodalmi tananyagunkat, a következők szerint: szépiro
dalmi szövegek mimetizálása; irodalmi műelemzés előkészítése; vers- és próza
mondás; az irodalmi müvekkel szembeni értékelő magatartás, valamint a szép- 
irodalom olvasásával kapcsolatos szokások kialakítása. Kisiskoláskori iroda
lomtanításunk középpontjában a mai magyar irodalom áll.

A  kommunikáció sikeres elsajátítása érdekében az emberi kommunikáció té
nyezőinek tudatosítását, valamint a kommunikációs kódok (nyelvi és nem nyelvi 
kódok: a testtartás, a gesztus, a tekintet, az arcjáték, a vokális jegyek) köréből 
a tömegkommunikációt, az ember-állat, az állat-állat kommunikációt mutatjuk 
be. A kommunikációs tevékenységeket nem csupán gyakoroltatjuk, a kommu
nikációról ismereteket is nyújtunk. Természetesen a kommunikációra vonatko
zó, némileg szisztematizált ismereteket nem hosszadalmas leíró szövegek révén 
tanítjuk, hanem feladathelyzetekhez kötve.

A kommunikációs ismeretek köréhez szorosan kapcsolódik a társada
lomismeret: a társadalmi érintkezés tanítása. A beszéd fejlődésével kapcsolatos 
életkor-pszichológiai vizsgálatokkal egybehangzóan arra a felismerésre jutot
tunk, hogy a kisiskolások rendkívül nehezen sajátítják el a kommunikációs 
funkciók közül a kapcsolatfelvevőt. Egyszerűbben szólva: rendkívül nehezen 
ismerik föl azt a helyes és elfogadható viselkedésmódot, amelyet a különböző 
intézményekben, szervezetekben kell tanúsítaniuk, ha abban, illetve ott valami
lyen elintéznivalójuk akad. Különösen áll ez a hátrányos helyzetű tanulókra. 
Ezért foglalkozunk a könyvtári, az egészségügyi, a közlekedési és a postai dol
gozókkal történő kommunikáció (kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás) tanulásá
nak a kérdésével. Ezt oly módon oldjuk meg, hogy háttérismereteket közvetí
tünk a tanulóknak a kérdéses szervezetekről. Ezeknek az ún. háttér-informáci
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óknak a megértése feltétele a sikeres szóbeli kommunikáció, kitüntetetten a 
kapcsolatfelvétel tanításának. Felfogásunk szerint a társadalmi szervezetek szfé
rájában lezajló, tetten érhető kommunikációs minták, normák megismerése élet
szerűvé és élményszerűvé teszi a kommunikáció tanulását, és utat nyit abba az 
irányba, hogy a gyerekek mindennapi életüket egyre önállóbban, szabadabban 
élhessék.

A kisiskolás énképe az iskolai életmód hatására spontán módon fejlődik. 
Kevesen tették fel a kérdést, milyen lehetne a kisiskolások énképe, ha az ön
magukra reflektálást, illetve annak módjait külön is tanítanák nekik. E problé
ma megoldására alakítottuk ki az önismereti programot. Fontosnak tartjuk pl. a 
személyi adatok tanítását -  egyénenkénti konkretizálással -  a nagyon hátrányos 
helyzetűek szocializációs, perszonalizációs folyamatainak felgyorsítása, az én
azonosságtudat mielőbbi kialakulása érdekében. Ezen túl tanítjuk még a külső 
testi jellemzők helyes és pontos megítélésére vonatkozó ismereteket, továbbá 
néhány pszichikus és erkölcsi tulajdonság tudatosítását a mindennapi élethely
zeteket visszatükröző, komikumot is megengedő szövegek, diaképek felhaszná
lásával, hogy az így megszerzett ismereteket saját maguk és környezetük, első
sorban társaik értékelésében hasznosítani tudják. 3. és 4. osztályban tudatosít
juk a szociális szerepeket, a csoportok életét és néhány konfliktust szociálpszi
chológiai és etikai nézőpontból.

A fentebb bemutatott tananyagot kis lépések sorozatában alakítottuk ki. 
Mindig azt vizsgáltuk, tanítható-e kisiskolásoknak pl. a gyorsolvasás, a helyes
ejtés, az irodalmi műelemzés, a nem verbális kommunikáció stb. Miután e ta
níthatósági kérdésekre rendre válaszoltunk, fölmerült a kérdés, miként valósít
ható meg egy-egy új, a gyakorlatban nem honos nyelvhasználati tevékenység 
halmozottan hátrányos helyzetű (cigány), s miként ún. elit osztályban. Milyen 
módon olyan osztályokban, ahol hátrányos helyzetű és előnyös családi helyzetű 
gyerekek együtt tanulnak. Miután e problémákra kísérleti munkánk során vála
szoltunk, néhány követelményt meg tudtunk fogalmazni arra vonatkozóan is, 
hogyan, milyen feltétek mellett terjeszthető széles körben a program.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a programot csak differenciált, egyénre szabott 
tanítással célszerű végezni. Hadat kellett üzennünk a gyermekeket homogeni
záló, az egyéni tanulási, fejlődési tempót figyelmen kívül hagyó frontális osz
tálymunkának. Ez azonban csak akkor kivitelezhető, ha biztosítjuk, hogy a gye
rekek egy része az osztálymunka keretei között a pedagógus közvetett irányí
tásával, nagyfokú motiváltság mellett önállóan dolgozzon. E kívánalom érdeké
ben jóval több -  az önálló tanulást lehetővé tevő -  taneszközt kellett kifejlesz
tenünk. Nemcsak nyomtatott taneszközöket, hanem audiovizuális eszközöket is 
készítettünk. Ez utóbbiak nélkül helyesejtést, gyorsolvasást, beszédfejlesztést 
igencsak szegényesen, kis hatásfokkal lehetne végezni.

Az önálló, egyénre szabott tanulás követelménye a taneszközök mellett in
dokolttá tette, hogy osztályainkban 100-200 kötetes kézikönyvtár álljon a gye
rekek rendelkezésére. Kézikönyvek, szótárak, lexikonok, antológiák nélkül az 
önművelési szokásokat, képességeket nem lehet kialakítani. Persze a taneszkö
zök és a kézikönyvtár együttesen is kevés a sikerhez, ha a közreműködő peda
gógusok attitűdjeik, képességeik folytán alkalmatlanok a program megvalósítá
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sara. E nem mindennapi gond megoldásához elemeznünk kellett tanítóink hely
zetét és napi gyakorlatát, s meg kellett oldanunk a közreműködő pedagógusok 
radikális átképzését.

Programunk sikere nemcsak a pedagógus tudásától, képességeitől függ, ha
nem attól is, hogyan viszonyul a gyermekhez, milyen a gyermekszemlélete, a 
nevelési stílusa, a pedagógiai felelőssége. Koncepciónk azzal, hogy a hátrányos 
helyzet felszámolását és a tehetséggondozást elsődleges feladatának tartja, a 
tanítónak parancsolóan írja elő, hogy napi munkáját a pedagógusetika normái 
szerint végezze. Pedagógusetika mint szaketika (szakmai etika) régóta létezik. 
Létezését sajnos sokáig félreértették, leszűkítették a pedagógusok kötelező pél
daadására. Ritkán kérték számon a tanítón, hogy rendelkezik-e azokkal a sze
mélyiségvonásokkal, amelyek feltételei annak, hogy egyáltalán gyerekekkel 
bánhasson -  a szó etikai és nem szűk szakmai értelmében.

Minden olyan szakmában, amely alkotó jellegű, amely nem tűri a rutint, 
amely kezdeményezőkészséget tételez fel, ahol az un. „munka tárgya” maga az 
ember, ahol a munkatevékenység az emberekkel való közvetlen kapcsolatban, 
a velük való közvetlen érintkezésben realizálódik -  mégpedig olyan szituáció
ban, amelyben a két fél között az egyenlőség és az egyenlőtlenség, az alá és 
fölérendeltség tetten érhető -, ott helye van a fokozott felelősség fölvetésének. 
Nyilvánvaló: a pedagógusszakma ilyen! Ezért, mint már írtuk, meg kellett fo
galmaznunk a nevelői magatartás néhány szabályát és a tanítók kívánatos ne
velési stílusát. A kívánatos stílust az együttműködő (kooperatív) tanítói maga
tartásban látjuk. Felismertük ugyanis, hogy kísérletünk törekvése forog kockán, 
ha a tanítás folyamatában nem jön létre együttműködés a tanító és a gyerek 
között.

A legtipikusabb gond, amellyel találkoztunk, a gyermekek egy részével 
szembeni negatív beállítódás, nevelhetőségük megkérdőjelezése. Pedagógusaink 
egy része előítélettel viseltetik a cigány tanulókkal, a hátrányos helyzetűekkel 
szemben. Egy másik probléma: a gyermek teljesítőképességének kétségbevoná
sa. Többen nem hiszik el, hogy a gyerek intellektuális és kreatív kapacitása 
egészen más, mint ahogyan azt tanulták vagy gondolták. Ezért a „gügyögés 
pedagógiájához” folyamodnak, mindent „agyonmagyaráznak”. Nem tételezik 
föl, hogy a gyermekek latens tanulással sok mindent tudnak már a szülőktől, 
kortárscsoportjuktól és a tömegtájékoztatásból. Gyakori hiba még a szakmai 
felkészületlenségből származó türelmetlenség. Még gyakoribb a gyermekkel 
szembeni rejtett agresszió, amely a hanghordozásban, a tekintetben, a mimiká
ban jut kifejezésre, de nagyon gyakran a modoros nyelvhasználatban is. Ezért 
lényeges, hogy a személyi érintkezésben, tehát mind a verbális, mind a nem 
verbális kommunikációban az érintkezés, az interakció egyenlőségen alapuljon, 
kölcsönös kapcsolattá váljon.

A kisiskolás kori NYIK program bemutatása után tájékoztatjuk a tisztelt 
olvasót, miként alakul a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés programja 
a felső tagozaton (5-8. osztály), valamint a középiskolás gyakorlatban (9-12. 
osztály). Ez utóbbiak esetében elsősorban tematikákat közölve illusztráljuk, 
hogy a nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program -  tanulásra felké
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szült tanárok közreműködését feltételezve -  miként járulhat hozzá a cikkünk
ben már hivatkozott és problémaként megfogalmazott válságszindrómák meg
oldásához.

A kísérletező munka nemcsak a kisiskolás korra, hanem a felső tagozatra, 
valamint a középiskolára (gimnáziumra és szakközépiskolára egyaránt) is kiter
jedt. A kísérletek színhelye 1985-től kezdődően a Törökbálinti Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola volt. (Kísérleti osztályok természetszerűen az 
ország különböző pontjain szintúgy működtek kontrollpárjaikkal együtt, mint 
a kisiskolás kori program kialakításakor.) A szükséges összeméréseket itt is el
végeztük. (Az eredmények részletező közlésétől e helyen eltekintünk.) Nem 
hallgathatjuk el azonban azokat a kísérleti tapasztalatokat és nehézségeket, 
amelyeket a program felső tagozatos és középiskolai fogadtatása jelentett és 
jelent napjainkban is. Az alapvető probléma, hogy a főiskolán és egyetemen 
magyar szakos diplomát szerzett pedagógusok nagy része vagy a fenntartását 
hangoztatta a kisiskoláskori program „maximalizmusával” szemben, vagy ha 
elfogadta is azt, rendkívül nehezen volt képes megbirkózni a kisiskolás kori 
programban megkezdett képességfejlesztő munka továbbvitelével, az ehhez szer
vesen kapcsolódó differenciált tanulásszervezés új típusú pedagógiai képessé
geket igénylő kihívásaival. Legtöbbjüknek gondot okozott a modern nyelvleírá
si szemléletmódok megtanulása, valamint a program egészét átható szemiotikái 
és kommunikációtani ismeretek integrálásának és aktualizálásának igénye. 
Ezeknél is nagyobb problémát jelent a NYIK programnak az a törekvése, hogy 
a nyelvhasználati képességek fejlesztését nem szűkíti le a kisiskolás korra, ha
nem ragaszkodik hozzá 12 évfolyamon át, vagyis szem előtt tartja, hogy a 
nyelvhasználat képességeit (az olvasást, az írás-helyesírást, a helyesejtést, a 
szóbeli szövegalkotást, a különböző műfajokban testet öltő fogalmazást, vala
mint az illemtudó magatartáshoz szükséges kommunikációs kultúra elsajátítá
sával kapcsolatos képességeket) rendszeresen fejleszteni, tökéletesíteni kell 
mind a lemaradó, mind a tehetséges tanulók körében. E nehézségek ellenére -  
miután meggyőződtünk kísérleti eredményeink alapján arról, hogy a képesség- 
fejlesztést lehetetlen lezárni a 4. osztály végén, s nem elég azután már csak 
„ismereteket közvetíteni” a nyelvről, s legjobb esetben csupán a helyesírásra és 
a fogalmazásra ügyelni -  kitartunk amellett, hogy a kisiskolás korban megkez
dett és helytállónak bizonyuló tantervi struktúrát és az arra épülő taneszköz-fel
fogásunkat az érettségiig végigvisszük. Tesszük ezt azért, mert ellenőrizhető 
tudást szereztünk arra vonatkozóan, hogy a nyelvi, irodalmi és kommunikációs 
program mint integrált program jelentős mértékben hozzájárul a tanulóképes
ségek, a tanuláshoz kapcsolódó alkotói lehetőségek, a sikeres életvezetés kiala
kításához, továbbá a tanulók énképének megalapozásához. Durvábban fogal
mazva: vállaltuk, hogy programunkat nem igazítjuk sem a tankönyvpiac nyo- 
morgató szeszélyeihez, sem a tanárok jelenlegi anyanyelv-pedagógiai kultúrájá
hoz, s nem idomulunk a Nemzeti alaptanterv divatszerű (kísérletileg megalapo
zatlan) inkoherens vonásaihoz sem. Reálisan számolunk azzal, hogy a jelenlegi 
pedagógiai kultúra mellett programunkat csak azok az igényes tanárok és isko
lák választják, akik és amelyek a minőségelvvel nem jelszószerűen azonosul
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nak, hanem a program megkívánta szaktudományos és pedagógiai ismeretek el
sajátítására önként vállalkoznak a program művelését kezdettől meghatározó 
eredményfelelősség jegyében.

Ezek előrebocsátása után -  a Modern Nyelvoktatás olvasóközönségére te
kintettel -  vázlatszerűen bemutatjuk az 5-12. osztály programjának struktúráját, 
kiemelve a nyelvészeti-kommunikációs tartalmakat, s eltekintünk az irodalmi 
anyag ismertetésétől. Ez utóbbi kapcsán azonban megjegyezzük, hogy progra
munk irodalmi anyagát a nyelvészeti háttér (szemiotika, kommunikációtan, sti
lisztika) teljességgel megalapozza. Az irodalmi műelemzés a poétikai és vers
tani tudnivalók mellett a fentebb hivatkozott diszciplínák eredményeire épül.

Az 5-12. osztály tananyaga -  tanulási programja -  az alábbi struktúra men
tén szerveződik:

A) KOMMUNIKÁCIÓ
Olvasás

Gyorsolvasás
Felkészülés nélküli hangos olvasás 
Felolvasás
Könyvolvasási szokások kialakítása
Tájékozódás az olvasáskutatás témakörei és eredményei körében 

írás, írásos kommunikáció
Irástechnikák (gépírás, gyorsírás elemeinek) elsajátítása 
A helyesírás, a helyesírási elemzés és a helyesírási szempontú szöveg
javítás gyakorlása
Helyesírási hibák gyűjtésé
A mai magyar helyesírás történeti előzményeinek megtanulása 
Fogalmazás

Az élőbeszéd gyakorlása
Helyesejtés-tanulás 
Az élőbeszéd gyakorlása

Mások meghallgatása, a hallgató-befogadó szerep gyakorlása
A beszédet kezdeményező személy információinak felfogása, a szöveg
értés gyakorlása 
A beszédpercepció fejlesztése
A beszélő személy és az általa közvetítettek hitelességének elemzése

B) NYELVESZET
(Megjegyzés: A nyelvészet anyaga mint koherens ismeretrendszer termé
szetszerűen osztályonként tematikailag eltérő. Illusztrálásképpen itt a 7. osz
tály nyelvészeti anyagát mutatjuk be.)
A szöveg fogalma 
A szöveg típusai

Szövegtípusok a realizálódás alapján 
Szövegtípusok a közlő szándéka alapján 
Szövegtípusok a műfajiság szerint 
Szövegtípusok a szerzőség alapján
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A szöveg szerkezete 
Makroszerkezet 
Mikroszerkezet 

A koherencia
A szövegkoherencia grammatikai mutatói 
A szövegkoherencia jelentéstani mutatói

Tekintettel azokra az olvasókra, akik érdeklődnek a nyelvészeti tananyag 
osztályokhoz igazított témái iránt, felsoroljuk az 5-12. osztály legfőbb nyelvé
szeti témáit.

5. osztály: Szemiotikái bevezető; A beszédhangtól a mondatig (valamennyi
nyelvi szint a szöveget leszámítva. A szöveggel a tanulók 2-4. osztályban már 
megismerkedtek.); A nyelv ápolása; Nyelvünk életrajza; Magyar nyelvjárások.

6. osztály: A mondat; Névadás a magyar nyelvben.
7. osztály: Lásd fentebb, részletezve!
8. osztály: A stílusról, a stílust vizsgáló stilisztikáról; Stílusfajták és szöveg

típusok; Stilisztika és stílustörténet; Tájékozódás a szépirodalmi, valamint a tu
dományos nyelvhasználat, stílus világában.

9. osztály: A kommunikációról tanult ismeretek rendszerszerű áttekintése;
Általános nyelvészeti témájú szakszövegek olvasása, értelmezése, jegyzetelése; 
Dialektológiai és nyelvszociológiái témájú szakszövegek olvasása, elemzése, 
jegyzetelése; írás- és helyesírás-történeti témájú szakszövegek olvasása, értel
mezése, jegyzetelése.

10. osztály: Szókincstani ismeretek tanulása szakszövegolvasás, szöveg- 
elemzés, jegyzetkészítés révén; Jelentéstani ismeretek szerzése szakszövegek 
olvasásával, értelmezésével, jegyzetelésével; A korábbi évfolyamokon tanult 
alaktani, szófajtani, mondattani tudnivalók ismétlése alkalmazott nyelvészeti is
meretek, normák (helyesírás, nyelvhelyesség, stilisztika) aktualizálásával; A 
grammatikai viszonyok hasonló és eltérő kifejezési módjainak felismerése az 
anyanyelv és a tanult idegen nyelv összevetése révén.

11. osztály: Bevezetés a nyelvtudomány tanulmányozásába; A nyelvvizsgá
lat alapvető módszerei; A nyelvleírás modelljei; A nyelvtudomány diszciplínái; 
A magyar nyelvtudomány története és intézményesültsége.

12. osztály: A magyar nyelvleírás műhelymunkái; Generatív mondat
elemzés; A szövegtani kutatások főbb témái; A szövegtani kutatások gyakorlati 
vonatkozásai (szövegkritika, kriminalisztikai szövegvizsgálat, fordításelmélet).

A kívülálló, ám nyelvészeti témákban jártas pedagógus olvasó a fenti te
matika láttán indokoltan gyanakodhat arra, hogy a programkészítők túlzásokba 
estek, hisz a bemutatott tematika azt a tudásanyagot öleli fel nagyjából, amelyet 
a felsőoktatásban különböző mélységben „szakosoknak” szokás oktatni. A ké
telkedőknek csupán annyit tudunk mondani, hogy aki kisiskolás korában nyel
vészeti alapozóttságú tananyaggal szembesül a hozzá igazított tréningek során,
meg azzal az attitűddel, hogy többféle nyelvi tudás, többféle nyelvleírási mo
dell létezik, s emellett tanulja és birtokolja a szempontváltás képességét, annak 
a fenti tematika nem sok, inkább kihívás, mégpedig teljesíthető kihívás.
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A bemutatott program -  nem győzzük hangsúlyozni -  élő, létező' működő 
program. Egyféle megoldásválasz korunk oktatási válságszindrómáira. Olyan 
válasz, amely a vélekedések helyett kutatásra, akciókutatásra épül. Olyan vá
lasz, amely nem abból indul ki, hogy jelenleg mi van az iskolákban, s a tanárok 
mire képesek, mire nem. Arra koncentrál, hogy milyen képességek kamatoztat
hatók a fiatalság körében. A pedagógiai hiedelmek és babonák helyett pedig -  
a posztmodernben, igaz, gyanússá vált, de -  a mégiscsak létező tudományos 
eredményekre építünk problémáink felismerése és megoldása során.
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Kísérőfüzet ára: 
2 kazetta ára:

780,- Ft 
620,- Ft

NYELVTANULÁS MENET KÖZBEN.
AUTÓBAN. VONATON. BICIKLIN, ! 

HÁZIMUNKA KÖZBEN. KONYHÁBAN. KERTBEN VAGY
SÉTÁLÁS KÖZBEN ...

1

i

GURULÓ

EREDETI BRIT ÉS A M E R IK A I KIEJTÉSSEL
ENGLISH BY CAR -  ROLLING STORIES
IN  B R IT ISH  A N D  A M E R IC A N  E N G L IS H

HALLÁSÉRTÉS KÖZÉPHALADÓK SZÁMÁRA 
KÉT 40 PERCES KAZETTA

SZÖVEGEKET, FELADATOKAT ES SZÓJEGYZÉKET TARTALMAZÓ KÖNYV

CORVINA




