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dig nemcsak színesítik nyelvtanulásuk ne
héz és fáradtságos munkáját, de kiválóan 
alkalmasak kiejtésük javítására is.

Horváth Judit

Walter Weidinger (szerk.) 
Bilingualität und Schule 

Ausbildung, 
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A kétnyelvűségés az iskola története két 
különböző aspektusból kerül napjaink ér
deklődésének középpontjába: egyrészt egy
re erőteljesebben jelenik meg az intenzív - 
leginkább német és angol - nyelvoktatás 
mint társadalmi igény; másrészt az utóbbi 
két évtizedben felerősödő gazdasági migrá
ció, illetve többszöri menekülthullám fon
tos intézkedéseket igényel az iskolától is.

A Bécs Városi Iskolatanács kezdemé
nyezésére (intézményközi támogatással) 
létrejött kötet azt a célt tűzi maga elé, hogy 
a kétnyelvű oktatás sokféle megközelítését 
adja közre, különböző tudományos pozíció
ból megvilágítsa, és a rendelkezésre álló 
ismereteket dokumentálja. Ezen túl a bécsi 
iskolaügy és különböző egyetemek közti 
együttműködés jó esélyt ad arra, hogy az 
iskolai kétnyelvű oktatás érdekében hozott 
egyes intézkedéseket értékeljék.

A könyv Előszavából megtudhatjuk, 
hogy a kiindulópontot egy informális vita
sorozat szolgáltatta, mely az „Idegengyűlö
let” témája köré szervezett számos bécsi 
oktatási szakembert. A vita eredményeként 
határozták el, hogy a bécsi iskolákban a 
„Kétnyelvűség és iskola” című projektumot 
meg kell valósítani.

Az 1. fejezet (A bécsi általános iskolai 
kétnyelvű képzés helyzetéhez) az iskolai va
lóságot a maga sokszínű megjelenési formá
jában mutatja be. Fájdalmas az a felismerés,

hogy a kétnyelvűség pozitív jellemzőit kül
ső hatásukban sokféleképpen értelmezik. 
Míg a bilingvizmus a nemzetközi iskolák és 
az európai középiskola projektumban vagy 
az intenzív idegen nyelvi programokban ál
talában a bécsi szülők tetszésével találkozik, 
addig a bevándorlók gyerekeinek helyzete 
sokszor ellenállást, elfordulást vált ki. - A 
fejezet 12 szerzője között ismert bécsi okta
tásügyi szakembereken (W. Weidinger, M. 
Pinterits és F. Schimek) kívül nemzetközi 
szerzőgárda (mint pl. Carol Morgan, Ang
lia; Maria Zatkalikova Szlovákia; Annási 
Ferenc és ezen sorok írója, Győr-MMegyei 
Pedagógiai Intézet) fejti ki véleményét a 
témáról. Ez utóbbi szerzők mutatják be azt 
a négy szomszédos ország oktatási szakem
bereinek összefogásában létrejött projektu
mot, amely „Európa Középiskola, Bécs” né
ven vált ismertté és Bécs Város nemzetközi 
projektumai között a legnagyobb oktatási 
együttműködés. Az „Európa miterleben, 
verstehen und aktiv gestalten” című cikk 
bemutatja a projektum társadalmi, kulturá
lis környezetét, a nemzetközi szakértői cso
portot, annak munkamódszerét, a tananyag
fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit, 
az európai dimenziók értelmezését és az 
elért eredményeket, produktumokat, vala
mint utal a perspektívákra is.

A 2. fejezetben (A bilingvizmus téma 
tudományos perspektívái) a kétnyelvűséget 
egyrészt neveléstudományi (Wiltrud Weid
inger), másrészt etnológiai szempontból 
(Wolfgang Gröfel) tárgyalják, az aktuális 
tudományos pozíciókat egyesítik és ezzel 
világos definíciókat adnak, összefüggéseket 
tárnak fel. Ezt egészíti ki a nyelvész (Rudolf 
de Cillia) álláspontja, mely a nyelv és kul
túra kapcsolatát elemzi. A tanulmányok közül 
különösen Wiltrud Weidinger: „Kétnyelvűség 
és iskola neveléstudományi szempontból” cí
mű tanulmánya érdemel figyelmet. A szerző 
a kétnyelvű oktatást vizsgálja a világban, és 
bemutatja, hogy milyen lényeges különbsé
gek figyelhetőkmeg az egyes országokban 
és kontinenseken. Az Egyesült Államokban 
és Kanadában például a kétnyelvű oktatás
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az idegen nyelvű bevándorló-tanulók angol 
nyelvű integrációjára hozott intézkedésként 
is értelmezhető.Ezért a modelliskolák egész 
sora jött létre, melyek különböző elveken 
szerveződnek. Az Európai Unióban és Kö- 
zép-Európában más értéket képvisel a 
nyelvtanulás. Néhány ország arra kénysze
rül, hogy többnyelvű lakosságának már az 
iskoláztatás kezdetétől kétnyelvű kínálatot 
adjon, míg másutt a nyelvi kínálat az állami 
iskolákban még gyermekcipőbenjár. Az EU 
uralkodó trendje: több nyelvet folyékonyan 
beszélni. Ilyen okokból bizonyos országok 
nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvtanulásra, 
mely a valóban bilingvális oktatási kínálat
tól az elszigetelt, egy-egy nyelvórás megol
dásig igen gazdag. Kelet-Európábán a kon
tinens nyugati régió nyelveire koncentrál
nak; a trend itt is feltartóztathatatlan: a tan
eszközök és tanárok hiánya ellenére egyes 
országokban megpróbálkoznak egyes or
szágok bizonyos tantárgyak idegen nyelven 
történő tanításával.

A 3. fejezet (A kétnyelvűség témájának 
aktuális emprikus alapjai) két tanulmánya 
különleges specifikumot tár fel. Az első be
mutatja, hogy a társadalmi státusz és a két
nyelvűség szorosan összekapcsolódik az „is
kolai félelmek” nevű jelenséggel (Andreas W. 
Schiesser, Peter Theurl). Különösen fontos a 
második tanulmány (Richard Olechowski, 
Günter Hanisch, Tamara Katschnig, 
Gabriele Khau-Svik, Elisabeth Persy), amely 
a 2000 szeptemberében a bécsi iskolákban 
indított projektummal összefüggésben ké
szült. Az első részeredmények, amelyek a 
kisiskolások differenciált nyelvtudását mu
tatják be: az óvodások és nem óvodások 
esetében megállapítják, hogy az óvodát nem 
látogató bevándorló kisiskolások nyelvtu
dása - összehasonlítva az óvodát látogatók
kal - különösen elhanyagolt. Éppen ez a 
kérdésfeltevés vált ki jelenleg aktuális okta
táspolitikai vitákat és vélhetően a megszer
zett ismeretek cselekvésre ösztönöznek a 
döntések megvalósításában. Mindenesetre 
empirikusan bizonyított, hogy az óvodaláto
gatás igen kívánatos, ugyanis a professzio

nális iskolaelőkészítő igen meghatározó té
nyező a későbbi iskolai sikerekben. Ha min
den egyes kisgyerek mégsem vehet részt 
óvodai nevelésben, akkor szükséges más, 
adekvát korai intézményes gondozásról 
gondoskodni, fogalmazzák meg a szerzők a 
konklúziót.

A 4. fejezet (Bibliográfiai gyűjtemény) 
friss áttekintést nyújt a német nyelvterület 
vonatkozásában olyan időszerű témákról, 
mint idegengyűlölet, a bevándorlók nyelvi 
és integrációs problémái, valamint az „in- 
terkulturalitás”.

A kötetet - mind nyomtatásban, mind 
CD-ROM formájában és inerneten (www. 
schulen.wien.at) - a téma iránt érdeklődő 
kutatóknak, oktatásügyi szakembereknek, 
nyelvtanároknak ajánlom.

A magyar olvasó számára pedig nagy
szerű alkalom, hogy bepillantást nyerjünk 
nyugati szomszédunk fővárának, Bécsnek 
oktatási örömeibe, gondjaiba, megismer
kedjünk a stratégiai tervezés és kivitelezés 
ott alkalmazott módozataival.
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A kisiskolások angol nyelvtanításának kuta
tásáról szóló könyv két konferencia (An In
ternational Conference on Research into 
Teaching English to Young Learners: Buda
pest 1999; és Learning from Experience 
National Young Learners Conference: Pu- 
lawy, Lengyelország 1999) válogatott előadá
sai alapján épül fel. 11 ország, 23 szerzője 
teszi igazán nemzetközivé ezt a kötetet.

A könyv központi témája a korai nyelv
tanítás, mely egyre inkább népszerűvé váló


