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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.

Görcsné Múzsái Viktória

Jayne Moon és Nikolov Marianne 
(szerk.)
Research into Teaching 
English to Young Learners
Pécs University Press: Pécs, 2000.

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
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jelenség, sajnos azonban nélkülözi a megfe
lelő és alapos kutatási hátteret. Még mindig 
kevés az olyan empirikus vizsgálat, mely 
bizonyítékokkal támasztaná alá azt, hogy a 
gyerekek hogyan és milyen szinten tesznek 
szert az idegen nyelvtudásra különböző 
nyelvi környezetben. Azt sem tudni még 
biztosan, mik lehetnek a reális céljai az 
olyan innovatív tanterveknek, melyek kisis
kolás (akár 6-7 éves) kortól kezdik az ide
gen nyelvek tanítását. A szerkesztők ezzel a 
kötettel azt szeretnék elérni, hogy tudatosít
sák az olvasóban, milyen sokrétű a kisisko
lás nyelvtanítás kutatása, irányt adjanak, és 
bemutassák, mi történik ezen a területen 
Európában és azon túl.

Az első fejezet az egész könyvnek a 
felvezetője. A második rész külföldi progra
mokról számol be, míg a harmadik a nyelv
tanárokkal foglalkozik. A negyedik rész 
osztálytermi kutatásokat ír le. - Nikolov 
Marianne bevezető tanulmánya átfogó ké
pet ad a kutatás jelenlegi állásáról a kritikus 
periódust, valamint a minél fiatalabb korban 
elkezdett nyelvtanulást illetően. Kutatás
módszertani szempontból is kritikusan elemzi 
egy-egy tanulmány eredményeit, és felhívja 
a figyelmet arra, hogy a pszichológiai, szo
ciológiai változók, az oktatási módszerek és 
legfőképpen a tanárok nem szerepelnek kel
lő hangsúllyal ezekben a kutatásokban. A 
szerző leszögezi, hogy a „népi bölcsesség”- 
et, miszerint „minél fiatalabbkorban kezd 
valaki idegen nyelvet tanulni, annál jobb”, 
sokan vallják, mégsem válik sikeressé min
den erre épülő program. Ennek okait pedig 
többek közt abban látja, hogy a kutatók előtt 
még sok megválaszolandó kérdés áll, példá
ul: milyen programot tarthatunk sikeresnek, 
milyen a hatékony tanár, hogyan hat a foly
tonosság megszakítása a nyelvtanulás során 
a hosszú távú eredményekre és milyen sze
repe van az anyanyelvnek a nyelvórákon. - 
Angelika Kubanek-German a kutatások 
kapcsán egy szerinte elhanyagolt területről, 
a nyelvtanulás interkulturális aspektusáról 
ír. Összeállít egy módszertani útmutatót 
azok számára, akik szeretnék jobban meg

érteni, hogy mi alapján formálnak véle
ményt a gyerekek más országokról és kultú
rákról és az idegen nyelvi óráknak milyen 
hatása van az interkulturális tudatosságra.

Elgondolkodtatónak és tanulságosnak 
találtam a külföldi programok beszámolóit. 
Álomba illő kezdés volt a Horvát Miniszté
rium támogatásával indult hosszú távú 
program (Mihaljevic és Rilke), mely magas 
óraszámmal, átgondolt módszerrel, gyerek
központú elvekkel és nem utolsó sorban lel
kes, képzett tanári háttérrel indult. Ez alapja 
lehetett egy szisztematikus kutatásnak. Saj
nos, mire az adatok beértek, vagyis a 6-7 
éves korukban kezdő gyerekek nyelvtudását 
8 évvel a program kdése után mérni lehetett, 
a minisztérium megvonta a támogatását, 
ami aztán tanárcseréket és az óraszámok 
csökkentését vonta maga után, megnehezít
ve a kutatási eredmények értékelését. - 
Szlovákiában az általános iskolai nyelvok
tatás az 5. osztályban kezdődik és csak a 
tehetséges, jó tanulók privilégiuma (teszte
lés után), hogy 3. osztályban kezdhessék az 
idegen nyelv tanulását. Farkasova és Bisku- 
povica egy olyan programról számol be, 
mely első osztálytól biztosítaná ezt a lehe
tőséget. A gyerekek szűrésére egy nyelvi és 
egy pszichológiai tesztet állítottak össze, 
mely az iskolaérettséget mérte. Ami peda
gógiai szempontból nem tetszett, az a gye
rekek csoportokra bontása (legsikeresebb és 
legkevésbé sikeres). Az még inkább furcsa, 
hogy az iskolaérettséget tesztelő eredmé
nyek alapján 6 éves gyerekekről kijelentsék, 
hogy nem érettek a nyelvtanulásra (?). A 
kutatás a két csoport közti különbségeket 
vizsgálta. - Hill cikke olasz tapasztalatokon 
alapulva leírja, mi történik akkor, ha felülről 
jövő hirtelen döntés eredménye a gyerekk
ori nyelvtanítás bevezetése, nélkülözve az 
adekvát irányítást a tanárok képzését illető
en. - Az ismert amerikai kutató, Helen Cur
tain tanulmányában arra keres választ, mi
lyen korreláció van az óraszám és a gyere
kek elért nyelvtudása között. A kapott ered
mények alapján levonja azt a következtetést, 
hogy minél intenzívebb egy program, annál
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hasznosabb, de csak akkor, ha az osztályte
remben tanulással eltöltött idő tartalma és a 
tanár személye a feladatra megfelelő. - 
Rixon nagy vállalkozásba kedett, amikor 
egy British Council projektum keretében az 
Internet segítségével világméretekben meg
próbált egységes képet kapni a gyerekkori 
nyelvtanításról. Leírja a kutatás tervezését, 
valamint bemutatja a kérdőívet, melyet remél
hetőleg világszerte kitöltenek majd.

A harmadik rész a nyelvtanárokról szól, 
különböző aspektusokból közelítve meg a 
témát. - Kiss Csilla kutatása abból a gyak
ran észlelt jelenségből indul ki, hogy az 
átképzésen részt vett tanárok - bár a kurzu
son nyitottan és lelkesedve fogadják az új 
ötleteket és módszertani útmutatókat - saját 
osztálytermeikbe visszatérve nemigen al
kalmazzák azokat. Kutatása attitűd-vizsgá
lat, mely arra próbál meg választ találni, 
hogyan hatnak a tanári hiedelmek az osz
tálytermi gyakorlatra. A cikk a kutatás mód
szerének néhány problémáját is felveti. - 
Új laky Éva is hasonló témát feszeget, vagyis 
hogy a hallgatók „hozott” tudása, illetve 
meggyőződései milyen szerepet játszanak a 
tanítóképzés során. Azt, hogy a hallgatók 
miért nem használják fel a módszertani órá
kon kapott ismereteiket a tanítási gyakorla
ton, az órai tervezés folyamatán keresztül 
vizsgálja. Tetszett, hogy a cikk írója a vizs
gálat eredményeit saját módszertani prog
ramjára nézve is hasznosította, szükséges 
változtatásokat építve a módszertan, illetve 
a gyerekirodalom tárgyak oktatásába. An
drews már gyakorló tanárok részére állít 
össze programot, Elliot (1991) akciókutatá
si modellje alapján, megpróbálva megfelel
ni a különféle igényeknek és elvárásoknak. 
- Három kutatás az osztálytermi nyelvhasz
nálatot vizsgálja: Williams az ismétlések 
szerepét a tanár óravezetése során, Coyle és 
Verdu a tanítási stratégiákat az osztálytermi 
interakciókon keresztül. Az utóbbi cikk hi
ányossága az, hogy az elméleti háttér nem 
mindig van összhangban a kutatási résszel, 
illetve annak következtetéseivel. Francesca 
Gattulo a tanítási stílus és a hibajavítás kap

csolatát vizsgálja, továbbá azt, hogyan rea
gálnak a gyerekek a tanár visszajelzéseire. - 
Páli Éva magyarországi, Bayyurt és Alp
tekin törökországi viszonylatban mutatja be 
a témaközpontú nyelvtanítás fogadtatását. 
Páli egy tankönyvíró csapat újítás céljából 
írt csomagja kapcsán azt írja le, hogyan 
javították, módosították és véleményezték 
tapasztalt tanárok a saját osztályaikban ki
próbált anyagokat. Bayyurt és Alptekin pe
dig egy kéttannyelvű iskola tantervét állítot
ta összeés érvel amellett, hogy a témaköz
pontú nyelvtanítás milyen hatékonyan fej
leszti a gyerekek kognitív és nyelvi készsé
geit. Az újítások sikere nagyban múlik a 
tanárokon, és még ha a fogadtatás pozitív is 
a kezdtekkor, jó lenne tudni, mindkét cikk 
kapcsán a folytatást. Jól kapcsolódik ehhez 
a két beszámolóhoz Julkunen cikke, aki egy 
finnországi kéttannyelvű programban részt 
vevő gyerekek véleményét kérdezi a téma 
központú nyelvtanítás kapcsán. Összegezi 
az előnyöket, hátrányokat, nehézségeket.

Legvégül néhány osztálytermi kutatás
sal ismerkedhet meg az olvasó. Ebből a ku
tatási módszerből lehetne talán a legtöbbet 
megtudni a tanulás folyamatáról, és sok 
ilyen kutatás megismétlése különböző osz
tálytermi környezetben vezethetne általános 
következtetésekhez. Szulc-Kurpaska cikke 
például a 11 éves gyerekek kommunikációs 
stratégiáit vizsgálja, de sajnos a tervezés, 
illetve a kivitelezés folyamán fellépő apró 
hiányosságok miatt a kutatást a cikk alapján 
nem tudnánk megismételni. - Sztopowicz 
írása is inkább érdekes példája annak, ho
gyan tudja egy tanár saját osztályában leel
lenőrizni, mely tanult szavakra emlékeznek 
inkább a gyerekek, és ez az eredmény ho
gyan függ össze tanulói magatartásukkal, 
tanulási stratégiáikkal. - Moon cikke zárja 
a gyűjteményt, mely butáni gyerekek fogal
mazási készségét vizsgálja, megfigyelve 
milyen stratégiákat alkalmaznak a gyerekek 
akkor, ha fogalmazásukat újra íratják velük.

Hallgatóim nagy érdeklődéssel olvasták 
a gyűjtemény néhány szemelvényét, ötlete
ket kapva szakdolgozati témáik kiválasztá-
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sához, és elmondható az is, hogy a cikkek 
motiváló erővel hatottak, mivel a külföldi 
programok példái relevánssá tették és meg
erősítették a módszertani és alkalmazott 
nyelvészet órák tartalmát.

Kiss Natália

Sándor Klára (szerk.)
Nyelv, hatalom, nyelvi 
jogok és oktatás
Tanulmányok a Bolyai Nyári 
Akadémia előadásaiból
Apáczai Csere János Pedagógusok 
Háza: Csíkszereda, 2000. 161 p.

A Bolyai Nyári Akadémiát évek óta szervezi 
a magyartanárok számára Romániai Ma
gyar Pedagógusok Szövetsége. Ebben a kö
tetben Sándor Klára (szerkesztő) és Kontra 
Miklós hat írása, valamint két kiváló külföl
di tudós egy-egy közleménye olvasható a 
címbeli témakörben.

1. Sándor Klára írásai
„Szociolingvisztikai alapismeretek” 

(pp. 9-58). - A szerző a saját társadalma 
iránt elkötelezett nyelvész: tevékenységé
nek tudományos hátterét rajzolja meg: eb
ben összekapcsolódik a valódi emberek 
nyelvhasználatának figyelése, összegyűjté
se és elemzése; a nyelvet használó közösség 
társas kapcsolatainak alakulása és a nyelvi 
formák belső változásai. Egy ilyen dinami
kus és aktivista szemlélettel természetszerű
en összeférhetetlen nemcsak az iskolai 
nyelvtan túl egyszerűsített világa, hanem a 
(grammatikai) rendszerre koncentráló nyel
vészet (nemcsak a hagyományos nyelvé
szet, hanem a strukturalista és generatív 
nyelvészet is). Sándor Klára ennek a szem
benállásnak nyelvfilozófiai mélységű elem
zését mutatja be. A szerző szemmel látható
an kevés elfogadható nyelvszemléleti válto
zatot ismer el (a szociolingvisztikán kívül). 
Köszönet illeti a problémák éles exponálá

sáért; ebben a témában valószínűleg érdekes 
vitának lehetünk tanúi a következő évtized
ben. (A szerző kiválóan ellátja vállalt fel
adatát is: példaszerűen mutatja be a szüksé
ges szociolingvisztikai alapfogalmakat.)

„Az élőnyevi vizsgálatok és az iskola: a 
kisebbségi kétnyelvűség” (pp. 76-110). - A 
tanulmány elméleti bevezetőjét a szerző el
ső írása adja meg, a nyelvpolitikai kontex
tust pedig Kontra Miklósnak a kötetben is 
olvasható művei - Sándor Klára az élőnyevi 
vizsgálatokkal kapcsolatos nyelvészeti pa
radigmát a nyelvművelés és a nyelvtervezés 
összevetése révén elemzi és szemlélteti. (Ez 
a fajta nyelvtervezés egyelőreprogramként 
található meg; kétségtelenül előrelépés vol
na ennek az alkalmazott szociolingvisztikai 
szemléletnek a valóra váltása.) A szerző fel
fogása a szomszédos országokban élő ma
gyar nyelvi kisebbség vizsgálatában a pozso
nyi Lanstyák Istvánéhoz áll legközelebb. - Ez 
az írás alighanem kötelező olvasmánya lesz a 
szociolingvisztikai egyetemi kurzusoknak.

2. Kontra Miklós írásai
„Egy s más a kétnyelvűségről” (pp. 

59-75). A szerző szociolingvisztikai (s eb
ből következően nyelvpolitikai) szempont
ból tisztázza és tovább elemezi azokat az 
alapfogalmakat, amelyek a szomszédos or
szágokban élő magyarság kétnyelvűségé
nek megértéséhez szükségesek. Az ezzel 
kapcsolatos rendkívül tanulságos vita a 
Kontra Miklós és Saly Éva (szerk.) Nyelv
mentés vagy nyelvárulás. Vita a határon túli 
magyar nyelvhasználatról (Osiris: Buda
pest, 1998) című műben olvasható.

„Legyen joguk az általuk kiválasztott 
nyelven kifejezni magukat?” (pp. 124-128). 
- Ebben a rövid írásában a szerző a Szlovák 
Köztársaság hivatalos nyelvéről szóló (1995. 
november 15-én) született törvény elemzé
sét nyújtja; ez a törvény az ottani - legna
gyobbrészt magyar-kisebbség nyelvi joga
inak példátlan korlátokat szab. S voltakép
pen nem sokat enyhült a helyzet az 1999- 
ben megjelent szlovákiai „Törvény a nem
zeti kisebbségek nyelvhasználatáról hivatali 
használatban” életbe lépése óta.


