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doklása, a kreatív fordítói munkára való ösztönzés. 
Elsősorban ezért ajánljunk Zalán Péter munkáját 
fordítást oktatónak és tanulónak egyaránt.

Kohn János

Andrew Wright
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Resource Books for Teachers, Oxford, 
Oxford University Press, 1995, 222 p.

Creating Stories with 
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Resource Books for Teachers, Oxford, 
Oxford University Press, 1997, 135 p.

Mindkét könyv nyelvszakos tanároknak, illetve ta
nítóknak szól arról, hogyan lehet gyerekek számára 
az idegen nyelvek tanulását érdekessé, vonzóvá és 
remélhetőleg hatékonnyá tenni. Elsősorban az an
gol, mint idegen nyelv áll a középpontban, mégis 
bármely nyelvre - köztük az anyanyelvre is - alkal
mazhatók a kötetekben felsorakoztatott alapelvek és 
ötletek.

Ez nem jelent újdonságot, hisz az angolszász 
hagyományú országok oktatásában hosszú ideje si
kerrel alkalmaznak drámajátékokat és mesemon
dáshoz kapcsolódó pedagógiai eljárásokat az anya
nyelv és kreativitás fejlesztésére. Ezeknek az ere
detileg első nyelv elsajátítását segítő eljárásoknak 
adaptálása és széleskörű elterjedése a kommunika
tív nyelvoktatás egyik hozadéka.

A két kötet egymásra épül, de külön-külön is 
megállja helyét: Az első könyv a mesék, történetek 
kiválasztásától és tanmenetbe illesztésétől az egyes 
nyelvi készségek fejlesztésének lehetőségein át a 
szókincs és nyelvtani szerkezetek tanításának for
télyaiig terjedő tapasztalatokból ad gazdag gyűjte
ményt. A második a kreativitás fejlesztését állítja a 
középpontba a már ismert nyelvi jelenségek begya- 
koroltatására.

A Storytelling with Children című könyv hét 
fejezetre tagolódik: az elsőben a mesék kiválasztá
sára és előadására ad a szerző tanácsokat, a máso
dikban 94 tanítási ötletet közöl. Valószínűleg ezt a 
részt használják a tanárok receptgyűjteményként, 
melyből öttől tizennégy éves gyerekek számára

választhatnak olyan tennivalókat, melyek közül so
kat más forrásból ismerhetnek, de így egy helyen 
összegyűjtve nem találnak meg. Hiánypótló a har
madik fejezet: egyrészt, mivel adaptált történeteket 
tartalmaz, másrészt pedig, a tanmenet-tervezéshez 
nyújtott segítség miatt. A negyedik rész mesék és 
témakörök kapcsolatát, az ötödik pedig a nyelvtan 
szerepét elemzi. A két utolsó fejezet további 17 
történetet tartalmaz felhasználási javaslatokkal, il
letve a szemléltetéshez sok másolható, könnyen 
megtanulható kedves képes ötletet.

A Creating Stories with Children című könyv 
nyelvi játékok és drámatechnikák laza egymásután
jára épül. Az első rész ráhangoló, bemelegítő tevé
kenységeket tartalmaz, a második személyes törté
netek kitalálásához ad ötleteket. A következő öt fejezet 
történetek módosítására, újramondására, illetve önálló 
történetek létrehozására kínál példákat: a gyerekeknek 
egy sztori elejéből, illetve végéből vagy adott informá
cióból kiindulva kell megalkotniuk az egészet, máskor 
pedig adatok egymásután rendezéséből kell történetet 
létrehozniuk. A kötet legújszerűbb része a nyolcadik 
fejezet, mely azt mutatja be, hogyan készíthetnek 
nyelvtanuló gyerekek társaik számára vonzó könyve
ket. Ezekkel az eljárásokkal új távlatot nyer az írás 
tanítása. Érdekes és hasznos dolog kortárs közönség 
számára írni, újraírni és illusztrálni a történeteket, 
melyek más gyerekek olvasmányaivá válnak, és a 
szülők is megcsodálhatják őket.

Mindkét könyv illusztrációira fel kell hívni a 
figyelmet. Az ábrák egyszerűek, szellemesek és 
könnyen lemásolhatok, megtanulhatók. Kisgyere
keknél a biztos siker forrása, ha a nyelvtanár olyan 
kutyát, sárkányt vagy királylányt tud rajzolni, mint 
Andrew Wright. A könyvek további érdekessége, 
hogy fénymásolható anyagokat tartalmaznak, me
lyek azonnal alkalmazhatók is az osztályteremben. 
Ha valaki már a következő órán szeretné kipróbálni 
Tom Thumb vagy Nessy történetét, a részletes óra
vázlaton kívül a szemléltetéshez szükséges képso
rozatot is készen kapja.

Néhány módszertani kérdésben nem értek 
egyet a szerzővel. A történetekben szereplő isme
retlen kulcsszavakkal kapcsolatban Andrew Wright 
azt javasolja, előre tisztázzuk a jelentéseket. Én úgy 
gondolom, ezzel az eljárással a szövegösszefüggés 
rendkívül előnyös szerepét korlátozzuk: a történet 
kibontakozása teremti meg a kontextust, mely egyre 
szűkíti a lehetséges jelentések sorát. Ha ezt a lehe
tőséget kiaknázzuk, a gyerekek stratégiai kompe
tenciáját fejlesztve arra tanítjuk őket, hogy nem kell
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minden szót érteni, a jelentést így is ki lehet követ
keztetni. A szókincs előzetes megtanításának másik 
hátránya, hogy megfosztjuk a tanulókat a sikerél
ménytől.

Számomra ellentmondásosak Andrew Wright ja
vaslatai az anyanyelv szerepével kapcsolatban. A szer
ző arra biztatja olvasóit, részben a célnyelven, részben 
pedig az anyanyelven meséljenek a gyerekeknek, az 
ismétlések során egyre növelve az angol szöveg arányát 
(1995:30). Ugyancsak az első könyvben úgy véli, hogy 
a megértést segíti, ha „keverjük az anyanyelvet és az 
angolt”, illetve lefordítjuk a kulcsszavakat mesemon
dás közben (39). A „The prince and the dragon” című 
történet feldolgozásához a mese anyanyelven történő 
elmondását javasolja, majd a gyerekek kérdezzenek 
vissza az angol nyelvű mesemondáshoz szükséges 
nyelvi elemekre (1995:111).

Ismereteim és saját osztálytermi tapasztalataim 
szerint a nyelvek használatát a lehetséges legnagyobb 
mértékben célszerű elkülöníteni egymástól. A kódok 
keveredése így is előfordul, de ha így tanítjuk a nyelvet, 
egyrészt csökken az esély arra, hogy a gyerekek egyre 
inkább a célnyelvet használják, másrészt nagyon kevés 
érthető és releváns idegen nyelvi hatás éri a nyelvtanu
lót. Ha a heti egy-két alkalomra jutó időt tovább csök
kentjük, alig marad alkalom a célnyelv megértésére és 
használatára. Inkább a mesemondást kell interaktívvá 
tenni, mely során a gyerekek anyanyelvükön is vála
szolhatnak, kérdezhetnek, de a tanár a célnyelven vá
laszol, integrálva a tanulók anyanyelvű szövegét. Ezzel 
az eljárással hatékonyan fejlesztjük a gyerekek beszéd
értését, hisz a tanár a célnyelvet használja. Egyúttal 
folyamatos visszajelzést kap arról, mit értenek (félre) a 
diákok.

Az autentikus szövegek adaptálására is szeretnék 
röviden kitérni. Az adaptálás folyamata a rövidítés és 
egyszerűsítés mellett magába foglalja az átfogalmazást, 
körülírást és kiegészítést Az első kettővel a megértés 
támogatásán kívül a gyerekek kommunikációs straté
giái is fejlődnek, míg pl. dialógusok hozzáadásával a 
beszélt nyelvet integrálhatjuk a történetekbe.

Végül, különösnek tartom, hogy mindkét kötet a 
szerző saját munkáján túl mások - közöttük magyar 
kollégák - óravázlatait és ötleteit is közreadja, igaz, 
minden esetben elismerve az eredeti forrást

Összefoglalva: két hasznos és érdekes kötettel gya
rapodott a korai nyelvoktatással foglalkozó könyvek 
sora. Mindkettőt további javasolt olvasmányok 
jegyzéke egészíti ki.

Nikolov Marianne
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A felsőoktatás részvevői számára egyre észrevehe
tőbb az a követelmény, hogy a nyelvtudás iránti 
igény minőségi emelkedésével a hangsúly az alap
oktatásról a magas szintű nyelvi készségeket köve
telő, a szakmai tevékenységhez szervesen kapcso
lódó nyelvoktatási formákra terelődik át. Bár a hall
gatók különböző nyelvi előképzettsége következté
ben a középfokú nyelvvizsgára felkészülés a főis
kolai és egyetemi évek során még egy ideig sokak 
számára nehéz, kemény erőpróbát jelentő feladat 
marad, a felsőoktatásban egyre növekszik az a hall
gatói réteg, amely idegennyelvi ismereteit már 
szakmai tanulmányai során kamatoztatni szeretné, 
illetve szakirányú nyelvi kommunikatív készségek
kel felvértezve szeretne megjelenni friss diplomás
ként a munkaerőpiacon.

Az előtanulmányi környezet megváltozásával 
és a nyelvtanulás iránti magasabb szintű követelmé
nyek általánossá válásával a felsőoktatás egész te
rületén - nyelvvizsga mint diplomakövetelmény - 
jelentős változások tükröződnek a nyelvi lektorátu
sok, intézetek tanterveiben: a szakmai kommuniká
cióra történő felkészítés mindenütt vezérmotívum
má válik, illeszkedve az adott intézmény szakkép
zési programjának egészéhez. A szaknyelvoktatás 
komoly hagyományai a hazai szakirányú felsőok
tatási intézményekben az utóbbi években további 
nyelvészeti, módszertani erősítést kapnak: az egyes 
intézményekben fokozódik a szaknyelvoktatás és a 
szakmai képzés szerves összhangjának igénye, 
mind több helyen alkotnak a nyelvi tárgyak egy
másra épülő rendszert, és a szaknyelvi vizsga tár
gyává a sokoldalú szakmai tárgyú kommunikatív 
készségek mérése válik. Mindez a tudományosan 
megalapozott tendencia további megerősítést nyer 
napjainkban az Európai Unió nyelvpolitikájának 
ismeretében. Az EU elvárása, hogy a tagországok 
polgárai anyanyelvükön kívül két nyelvet tanulja
nak meg. Ha a két idegen nyelv ismerete az érettségi 
szintjéhez kapcsolódik, diplomások esetén az elvá
rásnak feltétlenül még magasabb színűnek kell len
nie, és semmiképp sem elhanyagolható követel-


