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szél. Vannak ugyan olasz órák, de ólcet ez 
kevésbé érdekli. Hozzászoktak, hogy néme
tül beszélnek velük. Tény, hogy nem tekint
hető' az olasz nélkülözhetetlen nyelvnek a 
bregagliai dialektus és a német jelenléte 
miatt, azonban annyi változás történt, hogy 
az oktatás során nőtt az olasz nyelvi kom
petencia. A társadalmi-gazdasági változá
sok során pedig a nyelvek helyzete is vál
tozni fog, így teret adva valószínűleg nem
csak az olasznak, hanem az angolnak is.

Meghatározó tényező az ingázó munká
sok nagy száma. A bregagliaiak nagy része 
a kanton egyéb régióiban, vagy más kanton
ban dolgozik. A bregagliaiaknak kötelezően 
ki kellett dolgozni egy gazdasági tervet, 
mely megfékezi az elnéptelenedést, s mun
kahelyeket biztosít. Azonban a hetvenes 
évekig tartó kritikus időszak után is pesszi
misták a lakók.

Sandro Bianconi tanulmányában meg
próbálja felmérni, veszélyeztetve van-e az 
olasz nyelv a német által a Bregaglia-völgy
ben. A kb. 1700 lakos gazdasági függősége 
a svájci német gazdaságtól nem kérdéses. 
Olaszországgal való kapcsolata inkább csak 
a történelmi hagyományokra épül. Nemzeti 
szinten azonban az alkotmány védi a kisebb
ségi nyelveket, s támogatja azok előmozdí
tását. Bianconi abban bízik, hogy könyvével 
hozzájárul ahhoz, hogy mindenki számára 
megvilágosodjon egy nyelvi-kulturális poli
tika szükségessége, mely az olasz nyelvet is 
életben tartja.

Az olvasó pedig betekintést nyerhet egy, 
az olasz Svájchoz tartozó völgy nyelvi sok
színűségébe, ahol - az interjúk alapján - 
nem elkülönített szektorai vannak a bre
gagliai dialektus, a svájci német és az olasz 
nyelv használatának. A számtalan interjúval 
betekintést nyújt a hétköznapi ember életé
be, s lehetővé teszi, hogy beleéljük magun
kat az ott élők problémáiba, a többnyelvű
ség mindennapjaiba.

Szóka Bernadett

Kurtán Zsuzsa
Idegen nyelvi tantervek
Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest, 
2001.204 p.

A Nyelvpedagógia sorozatban megjelent 
könyv új szemléletet tükröz. Az interdisz
ciplináris megközelítés, az elmélet és a gya
korlat közötti összefüggések feltárása az ed
digiektől eltérő, korszerűbb megvilágításba 
helyezi ezt a területet. Kurtán Zsuzsa köny
ve a döntések hierarchiáját, a tantervkészí
tés mozzanatait, a visszacsatolás lehetséges 
pontjait, módjait, a kész produktum sajátos
ságait tárja fel olvasói előtt. Mindezt törté
nelmi keretbe helyezi, nemzetközi kutatá
sok eredményeivel támasztja alá és egyben 
kitekint a jövő felé is.

Az előszó után a könyv tíz fejezetre ta
golódik, melyek mindegyike a témakörök 
felsorolásával indul és összefoglalással, az 
anyag gyakorlati feldolgozását segítő kér
désekkel, feladatokkal, valamint ajánlott 
irodalommal végződik. A mű logikája és a 
kutatási szempontok az egymásra épülő fe
jezeteknek köszönhetően egyszerűen átlát- 
hatóak, követhetőek. A tizedik fejezet után 
fogalomtár található, majd ezt követi egy 
terjedelmes bibliográfia.

A tankönyv a tantervelmélet általános 
kérdéseivel indul, meghatározza a tanterv 
fogalmát, leírja a különböző tantervtípuso
kat és számos tantervelméleti modellt mutat 
be. Az irányzatok ismertetése történelmi át
tekintés, amely a XIX. századtól napjainkig 
számba veszi a tantervmodellek főbb jel
lemzőit. A XX. század végének globális 
kérdései, valamint a kognitív tudományok 
és a tanulásfogalom árnyaltabb megfogal
mazása új perspektívába helyezi a tanterv
készítést.

Mivel a tantervek döntési folyamat ered
ményeként jönnek létre, lényeges a második 
fejezetben részletezett döntési szintek, 
résztvevők és dokumentumok ismerete. Az 
oktatáspolitikai szempontok országonként 
változnak ugyan, de bizonyos általános kér-
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dések kikerülhetetlenek (pl. hogy milyen 
életkorban kezdjék a tanulók az idegen 
nyelv tanulását, mely nyelveket tanulják, 
kinek a feladata a tantervfejlesztés, milyen 
vizsgákat kell a tanulónak letenni).

A következő fejezet az idegen nyelvi 
tantervek általános jellemzőit mutatja be. A 
nyelvoktatás célja a nyelv használata, amely 
nem tanítható meg pusztán struktúrákba 
rendszerezett ismeretek halmazaként, mivel 
a nyelv az egyén sajátos belső mentális 
rendszert alkotó tevékenysége, amely egyé
ni adottságoktól is függ. Mindebből követ
kezik, hogy az idegen nyelvi tanterv bizo
nyos pontokon szükségszerűen eltér az álta
lános tantervtől, s a nyelvi anyag meghatá
rozása, elrendezése és a tanítási-tanulási fo
lyamatjellemzői alapján különféle típusok
ba sorolható (grammatikai, tematikus, szitu- 
atív, funkcionális stb.). Ebben a fejezetben 
szerepel az az elméleti keret is, amelynek 
alapján a szerző a következő fejezetekben 
részletesen megvizsgálja az idegen nyelvi 
tanterveket.

A magyarországi idegen nyelvi tanter
vek történeti áttekintése a témája a negyedik 
fejezetnek. A szerző itt bemutatja a művelt
ségkoncepciók és ezzel együtt az oktatáspo
litikai hatások változását a magyar történe
lem folyamán. A XX. századi magyarorszá
gi nyelvoktatás igen sok változáson ment 
keresztül mind a kötelező, illetve választ
ható nyelvek szempontjából, mind pedig 
az óraszám tekintetében. Ezt a sokfélesé
get fokozza az előző fejezetben említett, a 
nyelvoktatás módszereiben, az elérendő 
célok megfogalmazásában történt változás. 
Mindez azt a sajnálatos helyzetet eredmé
nyezte, hogy Magyarországon kevesen be
szélnek idegen nyelvet (legalábbis megfele
lő szinten).

A szükségletelemzés alapvető fontossá
gú része a tantervek és tananyagok készíté
sének, érthető tehát, hogy a könyvben is köz
ponti helyet foglal el. Az oktatás céljának 
megállapítása az első lépés a tanterv terve
zésében, ez határozza meg a tanítás-tanulás 
tartalmát, az általános és specifikus célokat,

melyek a követelményeket kijelölik, vala
mint viszonyítási alapot nyújt a folyamatos 
értékeléshez és visszacsatoláshoz. A nem
zetközi szakirodalomból Munby modellje 
emelkedik ki, akinek távlaticél-orientált 
taxonómiája kellő hangsúlyt kap ebben a 
fejezetben.

Külön fejezetet szentel a szerző az ide
gennyelv-oktatás céljainak, a feladatoknak 
és a követelményeknek. A curriculumszem- 
lélet jegyében íródott alaptantervek és keret- 
tantervek nem „utasítják” a tanárt a feladat 
elvégzésére, hanem az általuk megfogalma
zott információkat viszonyítási alapul véve, 
választási lehetőséget biztosítanak számára. 
Fontos szerepe van a célok operacionali- 
zálásának, hiszen ezáltal lehet a célokat kö
vetelményekre, konkrét feladatokra „lefor
dítani”. Lényeges szempont, hogy az opera- 
cionalizált célkitűzés a tanulási folyamatra, 
a tanuló tevékenységére irányuljon, s ne a 
tanár vagy a tanítás álljon a középpontjában. 
Ez a fejezet számos taxonómiai modellt tar
talmaz, melyek alapján a szerző azt mutatja 
be, hogyan érvényesíthetők a kognitív, af
fektiv és transzferkövetelmények a nyelv
oktatásban.

Az idegennyelv-oktatás tartalmát a nyel
vi kommunikáció komponenseinek komp
lex együttműködése adja. Az általános és 
kommunikatív nyelvi kompetencia összete
vői éppúgy részei, mint a feladatok megol
dására végzett nyelvi tevékenységek vagy a 
szövegek, illetve az alkalmazott stratégiák. 
A szerző részletesen leírja a lingvisztikái, 
szociolingvisztikai, pragmatikai, diskurzus 
és stratégiai kompetencia megvalósításához 
szükséges nyelvi tevékenységeket, valamint 
a szövegek és befogadók/alkotók sajátos in
terakcióját, melyek segítséget nyújtanak a 
feladatok, stratégiák tervezéséhez, illetve a 
megfelelő szövegek kiválasztásához. A tar
talom kiválasztását számos tényező befo
lyásolja (pl. szükségletelemzés, adottságok, 
feltételek, életkori sajátosságok). Azt is lát
hatjuk, hogyan helyeződött át a hangsúly 
fokozatosan a nyelvközpontú tantervről a 
folyamatközpontúra, valamint rendelkezé-
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síinkre bocsátja a szerző a tartalom részletes 
taxonómiai felsorolását. A nyelvoktatás tar
talmának elrendezése lineáris, spirális, kon
centrikus vagy modulszerií lehet. Ez a feje
zet betekintést nyújt a Nemzeti Alaptanterv 
és a kerettantervek tartalmának elrendezé
sébe is.

A nyolcadik fejezet külön érdeklődésre 
tarthat számot a gyakorló nyelvtanárok és 
hallgatók részéről, hiszen a tananyagokról 
és tankönyvekről szól, s ez az, amivel a 
mindennapi tanítás során közvetlenül kap
csolatba kerülünk. A tankönyv számos funk
ciója közül kiemelkedik a tudományos, a 
pedagógiai és az intézményi funkció. A tan
könyv információt közvetít, egyben nyelv
használati modellként is szolgál. Lényeges 
jellemzője, hogy az elsajátítandó tananyag 
bemutatásával áttekinthetővé teszi a nyelv
tanulás folyamatát. Ahogy a tantervek vál
toztak a nyelvoktatás hangsúlyainak eltoló
dásával, úgy változtak a tankönyvek is. A 
tananyagközpontú nyelvoktatásban köz
ponti szerepet kapott a tankönyv, a mai, 
folyamatközpontú oktatásban azonban in
kább a követelmények működnek mozgató
rugóként. A cél eléréséhez többféle út vezet, 
ami több lehetséges tankönyvet is jelent. A 
kommunikatív szemléletű nyelvkönyvek 
kétségtelen érdeme, hogy a nyelvtanuló ak
tív közreműködését igénylik. A tankönyvpi
ac egyre növekvő választékkal áll a nyelv
tanár és a nyelvtanuló rendelkezésére.

A tantervek értékelése különböző szin
teken történik, különböző területeket ölel 
fel. Jelentős szerepet játszik a tantervfej
lesztésben a teljesítménymérési eredmé
nyek visszacsatolása. A kilencedik fejezet
ben tanterv- és tankönyv-értékelési model
leket mutat be a szerző, s szintén itt találjuk 
az Országos Köznevelési Tanács tankönyv
értékelési szempontjait is.

A nyelvtanár tantervfejlesztő szerepét 
hangsúlyozza az utolsó fejezet. A mai 
nyelvtanár több szabadságot élvez a tan
anyag megválasztásában, közreműködhet a 
tervezési folyamatokban, jelentős szerepe 
van a mérésben, értékelésben. Mindez egy

részt nagyobb felelősséget ró a tanárra, más
részt nőnek a vele szemben támasztott elvá
rások is. Kiemelkedő szerepet kap munká
jában az intuíció és az értékelő elemzés. A 
XXI. század új típusú mentalitást követel 
meg a tanároktól. Fontos tudniuk, hogy a 
curriculumfolyamatok értelmezésével tuda
tosan irányítják az osztály termi munkát, 
hogy a tanítási folyamat bármely momentu
mában való aktív részvételükkel komoly sze
repet vállalnak környezetük alakításában.

Kurtán Zsuzsa könyve nemcsak a tan
tervfejlesztés és tanárképzés szakemberei
nek érdeklődésére tarthat számot, hanem 
segíti a gyakorló és leendő nyelvtanárt, s 
meríthet belőle a terület kutatásával foglal
kozó nyelvész is. Méltán ajánlható bárki
nek, aki a nyelvpedagógia iránt érdeklődik.

Zöldi Kovács Katalin

Gereben Ferenc
Identitás, kultúra, kisebbség
Osiris Kiadó: Budapest, 1999. 278 p.

Az utóbbi időben felélénkültek a kisebbségi 
magyar nyelvművelés, illetve nyelvtervezés 
feladataival kapcsolatos viták. A kétnyelvű
ség mind gyakoribb témája a nyelvészeti 
konferenciáknak, a szakirodalom is egyre 
több lehetőséget kínál a tájékozódásra. Szo
rosan összefügg a kétnyelvűséggel az iden
titás kérdése, amelyről kevesebbet olvashat
tunk hazai szerzők tollából. A kétnyelvűség 
olyan központi kategória, amely köré a ki
sebbségben élők értékrendszere szervező
dik, s mint tudjuk, a nyelvcsere egyik állo
mása. A nyelvcsere pedig elősegíti az asszi
milációt, csökkenti az identitástudatot.

Úgy tűnik, az utolsó percben vagyunk - 
akár a hazai, akár a határokon túli állapoto
kat tekintjük. Bibó István 1946-ban így fo
galmazott: „a kisebbségi ember, ha egy ki
csit is jelét adja nyelvéhez és népéhez való 
ragaszkodásának, gyanússá válik, és gya
núsként kezelik.” Bízzunk benne, hogy ma


