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Hogyan tanulnak a tanárok tanítani? A ta
nárképző programok vagy a gyakorlat so
rán? Mi a szerepe az egyiknek, s mi a má
siknak? Mekkora befolyása van a tanár sze
mélyiségének, tapasztalatainak, környeze
tének, tanulmányainak a tanárrá válás folya
matára? Mindezekre, s még jóval több kérdés
re adnak választ a kötet szerzői saját gyakor
latuk és kollégáik beszámolói alapján.

A nyelvtanár-képzésben jelentős válto
zások kezdődtek el a hetvenes évek köze
pén, amik az elmélet, s az ezen alapuló 
gyakorlat területén jelentős módosulásokat 
hoztak magukkal.

A kötet az első olyan gyűjtemény, mely
ben az ötlettől a megvalósulásig követhetjük 
nyomon a nyelvtanítás gyakorlatában a ta
nári tanulásról szóló eredeti kutatásokat, 
Hong Kongból, Ausztráliából, Kanadából, 
Spanyolországból, az Egyesült Királyság
ból és az Amerikai Egyesült Államokból 
vonva be szakembereket.

A könyv a szerkesztők szándéka szerint 
csak kezdete egy párbeszédnek. Reményeik 
szerint a nyelvtanítás gazdagodni fog azál
tal, hogy megismerhetjük, miként tudatosul 
a nyelvtanárokban hogy mit tudnak, s mit 
miért csinálnak a munkájuk során.

A kötetben a második vagy idegen nyelv 
tanításának tanulását követhetjük nyomon 
gyakorló tanárok tapasztalatainak közzété
tele alapján. A könyv gondolatmenete sze
rint négy részre tagolva (ebből az utolsó, az 
epilógus egyben összegző, keretbe foglaló 
és ismételt problémafelvető), különböző 
szempontból megközelítve taglalja a beve
zetőben felvetett kérdést, azaz a nyelvtaní
tás során megvalósuló tanári tanulási folya
mat különböző aspektusait. Párbeszédet 
kezdeményez gyakorló tanárok, kutatók és

tanárképzők között szerte a világon, mind
azok között, akik érdeklődnek a felvetett 
kérdések iránt, s jobban meg kívánják érte
ni, hogy végzik a nyelvtanárok a munkáju
kat.

A könyv alapötlete szerint többet kell 
tudnunk a nyelvtanárokról ahhoz, hogy job
ban megértsük a nyelvtanítást magát, azaz 
többet kell tudnunk arról, mit csinálnak a 
nyelvtanárok, hogy gondolkoznak, mit tud
nak, s nem utolsó sorban, hogy hogyan ta
nulnak. Külön kiemelendő a kötet szer
kesztőinek azon szándéka, hogy a hagyo
mányos tanárképzési szemlélettel szem
ben - mely azt határozta és határozza meg, 
hogy milyen diszciplínák, így nyelvészet, 
pszichológia és mások, sajátítandók el ah
hoz, hogy valakiből tanár váljék - a közölt 
tanulmányok azzal a kérdéssel foglalkoz
nak, hogyan tanulják meg a nyelv tanítását 
a tanárok tudatos önreflexió felhasználá
sával.

Érdeklődésre tarthat számot az, hogyan 
gondolkodnak maguk a tanárok arról, amit 
csinálnak, mit tudnak a nyelvtanításról, 
hogy vélekednek az osztálytermi gyakorlat
ról, s hogyan és mit sajátítanak el a formális 
képzés során, a munkájuk során szerzett 
informális tapasztalatok alapján, s a tanult 
ismeretanyagot és gondolkodásmódot ho
gyan hasznosítják a tanításban.

A kötetben közölt tanulmányok sokkal 
inkább a tanár és a „kistanár”, nem pedig a 
tanárképző szakember szempontjából ad
nak betekintést a tanárrá válás folyamatába 
kutatási programok keretébe foglalva, azok 
eredményeit feldolgozva. így nyomon kö
vető az a gondolkodási út, mely felöleli a 
tanulást, a problémamegoldást és elméletal
kotást, amivel a tanítás tanulása során min
denki foglalkozik, s a szerkesztők szerint ez 
a tanárrá válás „lelke”. A tanári fejlődés 
folyamatát az egyes fejezetek többféle kon
textusban és helyen mutatják be: így az alap
képzés, továbbképzés keretében, s a máso
dik és az idegen nyelv esetében. Mindezeket 
különböző szinteken, s módon, használva a 
tanárok gondolkodását szemléltető írott és
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szóbeli beszámolókat, interjúkat esettanul
mányokat stb., prezentálják.

A kötet gerincét alkotó három rész tizen
öt tanulmányt tartalmaz, melyek különböző 
elméleti és más-más kutatásmódszertani 
megközelítés alapján foglalkoznak a máso
dik és idegen nyelvi tanárképzéssel és fejlő
déssel: az első részben öt - melyek a tanári 
tanulás kezdeteivel -, a másodikban négy - 
melyek magával a tanítás gyakorlatával -, s 
a harmadikban hat - melyek a tanárképzés 
és tanári tanulás kérdéseivel foglalkoznak. 
Kiemelendő, hogy a kötet tanulmányai 
mintegy kutatási alapul szolgálnak a máso
dik nyelv tanulása, oktatása és a tanári szak
mai fejlődés kérdésköreinek vizsgálatához.

A tanulmányok gyakorló tanárok ta
pasztalatain, élményein, beszámolóin ala
pulnak vizsgálva azt, mennyire megfon
tolt tevékenység a tanítás. A gyakorlat sze
repe meghatározó a tanárrá válás folyama
tában, hiszen a képzés során elsajátított 
ismeretek és képességek aktualizálása és 
„individualizálása” annak során következik 
be, s ezek tudatosítását a gyakorlathoz kö
tődő, azt mintegy feldolgozó reflexiók se
gítik.

A gyakorlat során felvetődő kérdések és 
a tanárok által adott válaszok, a problémák 
megoldási útjai és módjai nagyban segíthe
tik a tanárképző szakembereket is abban, 
hogy nyomon kövessék azt, hogy a gyakor
latban, különböző kontextusban az elméleti 
oktatás során elsajátított ismeretek csupán 
kiindulópontul szolgálva a tanítás tanulásá
nak folyamatában, miképp lesznek „műkö
dőképesek”.

A kötet a fent vázolt szándékával való
ban hiánypótló mű, s a nyelvtanítás során 
megvalósuló tanári tanulás nemcsak a kuta
tók, tanárképzők, hanem minden gyakorló 
tanár számára ajánlható, akik érdeklődnek a 
nyelvi kutatások eredményei és azok alkal
mazhatósága iránt az idegen nyelvek okta
tásában.
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A kommunikáció nem véletlenül kerül az 
érdeklődés homlokterébe az élet mind több 
területén. Noha legelőbb a gazdasági kény
szer vitt rá bennünket az emberek közötti 
érintkezés tudatos, tartalmi és formai irányí
tására, be kell látnunk, hogy mindennapi 
közérzetünket, sikereinket, a nyugodt mun
kavégzést nagy mértékben elősegíthetik a 
kommunikációs ismeretek. Nem az ördögi 
módon manipulálni akaró, a tárgyalófél 
szándékos félrevezetését, figyelmének ki
játszását stb. „tanító” praktikákra gondo
lunk, hisz azok legfeljebb múló és kétes 
értékű eredményekkel kecsegtetnek.

Az a szemlélet, amely a Max Hueber 
Verlag két új kiadványát áthatja, egy régóta 
jól működő piacgazdaság tapasztalatain 
okulva az üzletfelek érdekeit kölcsönösen 
tiszteletben tartó, hosszútávon gondolkodó, 
vevőközpontú és ezért sikeres üzleti kom
munikációt tűz ki célul.

Axel Hering és Magdalena Matussek az 
üzletmenet írott dokumentumait és a való
ságban is párhuzamosan zajló telefonbe
szélgetéseket veszi sorra, Anne Buscha és 
Gisela Linthout könyve pedig címénél (tár
gyalási nyelv) sokkal tágabban, a szóbeli 
érintkezésre tanít meg. Mindkét könyv ha
ladóknak készült és feltételez bizonyos 
szakmai ismereteket, illetve gyakorlatot. 
Céljuk az igényes, pontos kifejezőkészség 
elsajátíttatása a legmodernebb szókincs, sti
lisztikai tanácsok, nyelvtani gyakorlatok és 
kiegészítő hanganyag (kazetta, illetve CD) 
segítségével. Tankönyvként használhatók 
csoportos vagy egyéni tanuláshoz.


