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A tanári visszajelzés hatása 
a negyedik osztályosok angol 

nyelvi fejlődésére

A tanári szerep változásai a nyelvpedagógiában
A tanulmány első részében áttekintem a szociolingvisztikai kutatások hatását az osz
tálytermi diskurzusok megítélésére, ezen belül a tanári kérdések „valódiságának” át
értelmezésére. Ismertetem továbbá Jarvis és Robinson (1997) modelljét, amelyben a 
tantermi interakciók mind szociolingvisztikai, mind pedagógiai szempontból elhelyez
hetőek. A második részben egy nagyvárosi általános iskolában rögzített angolóra elem
zése során a tanári visszacsatolás pedagógiai funkcióit, valamint a valódi kommuniká
ció jelenlétét vizsgálom.

A nyolcvanas évek végétől a kutatók az idegennyelv-tanítás célját egyre inkább a 
valódi kommunikáció megvalósításában látták. A hagyományos nyelvtanítás egyik hi
bájaként említették a tanári látszat-kérdéseket, melyek kizárólag a tanulók tudásának 
ellenőrzésére irányultak. Ezzel szemben a kommunikatív szemlélet tájékozódó kérdé
seket alkalmaz, amelyek valódi tanári érdeklődést fejeznek ki és a tanulókat valódi 
válaszok adására ösztönzik.

Ellis (1994) szerint az osztály termi interakciókban a természetes diskurzus megva
lósítása nem lehet követelmény, mivel feszültség van a pedagógiai céloknak eleget tevő 
és a pedagógiai körülményeknek megfelelő diskurzusok között. Edmondsont idézi 
(1985, in Ellis 1994: 580) a tanári paradoxon leírásakor: „Az osztályteremben azt 
akarjuk az embereknek megtanítani, hogy hogyan beszéljenek, amikor nem tanítják 
őket.” Ellis egy korábbi munkájában (1992) is hangsúlyozza a természetes diskurzus 
és a pedagógiai diskurzus közötti lényeges különbségeket, kiemelve a beszélgetés egyik 
fontos elemét: a beszélőváltás szabályrendszerét. A mindennapi beszélgetések beszélő
váltási rendjét az önmagunk által szabályozott versengés és kezdeményezés jellemzi 
(Sacks, Schegloff és Jefferson, 1974), míg a tantermi diskurzusban rendszerint a tanár 
jelöli ki a következő beszélőt.

Az osztálytermi és egyéb intézményes diskurzusok jellemző beszélőváltási rendje 
az úgynevezett KVV-ciklus (IRF cycle), ahol a betűszót alkotó angol szavak jelentése: 
I (initiation) - kezdeményezés, R (response) - válasz, F (follow-up) - visszacsatolás. A 
kezdeményezés rendszerint a tanár kérdése, a válasz a diákok reagálása, a visszacsato
lás pedig ismét a tanár feladata, melynek értékelő vagy egyéb funkciója van (Allright 
és Bailey, 1988).

A kilencvenes években többen kezdték kutatni az osztálytermi diskurzust, ezen belül 
a tanári visszacsatolás pedagógiai funkcióját. Seedhouse (1996) szerint a tantermi inter
akciókban az intézmény céljának megfelelő jellegzetességek, például pedagógiai cé
lok; speciális szabályok és kötöttségek követhetők nyomon, így az osztálytermi kom-
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munikáció egy intézményesített diskurzus-fajtának tekinthető. Thombury (1996) ku
tatásának fókusza a kommunikatív tanári beszéd, melynek fő jellemzői: a tájékozódó 
kérdések, a tartalomra vonatkozó visszajelzések és a beszédmódosítás a tanár saját 
szövegében. A „valódi” kommunikáció nyelvórái megvalósítására vonatkozó követel
ményeket Cullen (1998) szintén bírálja. Javasolja, hogy a kommunikatív osztálytermi 
beszéd kritériumait határozzák meg a más kontextusokban megjelenő kommunikativitás 
vizsgálata helyett. Hangsúlyozza, hogy a tanári kérdések, beszédmódosítások, hibaja
vítási technikák mind a tanulás megkönnyítését célozzák.

Nassaji és Wells (2000) a tanári visszajelzések vizsgálata során arra a következte
tésre jutnak, hogy a tanórára jellemző háromtagú KVV-sorozatok kibővülhetnek olyan 
beszédszekvenciákká, amelyekben a tanár visszacsatolása (V) egyben egy új interak
ció kezdeményezése (K) is, ezt V/K-val fogom jelölni. így az alapsorozat (KW) át
alakul K-V-V/K-V-V/K sorozattá. A kibővített beszédszekvenciákban a tanár értékelő 
beszédlépése hiányzik; ehelyett a társas funkcióra - a társalgás továbbvitelére - irá
nyul a pedagógus figyelme. Ebből adódóan a valós élet társalgásához hasonló dialó
gus-forma lép előtérbe.

Cullen (2002) - Jarvis és Robinson (1997) eredményeit felhasználva - két átfogó 
pedagógiai szerepet tulajdonít a tanári visszacsatolásnak: értékelő és társalgási szere
pet. Az értékelő visszacsatolás a tanulóknak visszajelzést ad teljesítményükről, tehát a 
tanulást helyezi előtérbe; a társalgási visszacsatolás viszont minőségileg más feladatot 
lát el: a diákok hozzászólásait beépíti a társalgás menetébe, így társas funkciót teljesít 
és a valódi kommunikációt képviseli a tanórán. Cullen (2002) négy speciális stratégiát 
talál a tanári visszacsatolásban: továbbfejlesztést, kommentálást, átalakítást, és ismét
lést. Az első kettőt tekinthetjük társalgási funkciónak, míg az átalakítást és ismétlést 
lehet értékelő és társalgási céllal is használni. Cullen ötödikként említi az „alkalmaz
kodást”, melyet Jarvis és Robinsontól (1997) vesz át, és amely a tanár általános - diá
kok iránti - attitűdje. Ez a hozzáállás valódi odafigyelést és reagálást jelent a tanulók 
válaszainak tartalmára, valódi kommunikációt létesít az intézményesített rendszerben, 
amikor erre lehetőség nyílik. Az „alkalmazkodás” - értelmezésemben - az értékelő és 
társalgási funkciók megfelelő használata a tanári visszacsatolásban, tehát olyan alap
vető tanári hozzáállás, melynek a stratégiái az egyes visszacsatolási funkciók.

Jarvis és Robinson (1997) az osztály termi beszédet nemcsak szociolingvisztikai, 
hanem pedagógiai szempontból is kutatja. Egy általános iskolai - angolt idegen nyelv
ként tanuló - osztályban vizsgálják, hogy a tanár alkalmazkodása mennyiben segíti a 
tanulási folyamatot. Vigotszkij (1962, 1978, in: Jarvis és Robinson, 1997) nézetére tá
maszkodnak, mely szerint a kulturális tudást interperszonális kapcsolatainkban szerez
zük. Fokozatosan válunk képessé a kulturálisan létrehozott eszközök (például nyelv) 
jelentésének és használatának elsajátítására, értelmezésére, beépítésére. Vigotszkij 
(1967) szerint a gyermek aktuális fejlődési szintje az önállóan megoldott feladatok 
segítségével határozható meg, míg a legközelebbi fejlődési zónáját (LFZ) a segítség
gel történő feladatmegoldás során állapíthatjuk meg. A szociális tanulás a gyermek LFZ- 
jében valósulhat meg, amelyről a tanuló az utasítás és ismétlés segítségével fogalmi 
fejlődésének jelenlegi állapotából tovább tud lépni. Mindez kognitív fejlődést eredmé
nyez. Az LFZ-n belüli elsajátítás kétirányú folyamat, melyben a tapasztalt beszélőtárs 
ugyanúgy részt vesz, mint a gyerek. Mercer (1994, in: Jarvis és Robinson, 1997) sze
rint egy beszédesemény pedagógiai funkciója valójában az elsajátítás folyamatának elő-
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segítése, melyben az egyik személy úgy használja fel a másiknak egy megjegyzését, 
hogy megváltoztatva, átértelmezve „ismétli meg” azt. A tanár tanulóknak adott vála
sza nem csak az elhangzottakra tekint vissza, hanem a diskurzus továbbfejlesztését is 
eredményezheti. Jarvis és Robinson (1997) a tanári válasz fogalmát tanári alkalmaz
kodássá bővíti.

A számos tanóra audió- és videó-felvétele alapján kidolgoztak egy modellt az osz
tálytermi diskurzus elemzésére, melyben a tanári visszacsatolás funkcióit kategorizál
ták. Rendszerük a tanulók válaszainak elfogadását, javítását, továbbfejlesztését, vagy 
elutasítását helyezi a figyelem központjába, tehát a tanár azon erőfeszítését hangsú
lyozza, mellyel a társalgást építi és a tanulási folyamatot elősegíti. Mercer (1995) is 
kiemeli a közös élmények folytonosságának szerepét és a tanítási-tanulási tevékeny
séget fejlődési folyamatként értelmezi, „mely során a korábbi élmények biztosítják az 
alapot a későbbiek értelmezéséhez” (Mercer, 1995: 33). Egyidejűleg tekint vissza és 
előre, és a közös élmények lényeges szempontjainak bemutatását fontos tanítási eljá
rásnak értékeli a tanulók tudásának fejlesztésében. Elemzésemben Jarvis és Robinson 
(1997) modelljét használom, kiegészítve azt néhány kategóriával, mely Mercer foly
tonossági elvére alapul.

Kutatási kérdések
1) Mi a helye a valódi kommunikációnak az idegen nyelvi tanórán?
2) Milyen motiváló ereje van a nem valódi kommunikációt megvalósító tanári látszat

kérdéseknek?
3) Hogyan segítheti a tanulási folyamatot a tanári visszacsatolás?

Résztvevők
A tanulócsoport 21 negyedik osztályos tanulóból áll, akik egy nagyvárosi elit általá
nos iskolájába járnak. Első osztálytól tanulnak angolul, negyedikben heti három órá
ban. Pályakezdő tanárnőjük kezdettől ugyanaz. Törekszik az angol nyelv minél széle
sebb körű használatára. Az óra anyaga egy könnyített olvasmány (Moore, 1992) és annak 
hanganyaga. A címlap megtekintése után kizárólag a hanganyagra támaszkodtak. Lé
pésről lépésre haladtak a történetben, meghallgattak rövid részleteket, aztán közösen 
próbálták kitalálni a folytatást. Az órát sok játékos tevékenység, humor és nevetés jel
lemezte. A résztvevők kiegyensúlyozott, felszabadult légkörben tevékenykedtek.

Eszköz és eljárás
A tanárnővel interjút készítettem a tanítási háttérről. A tanórát megfigyeltem és hang
szalagra rögzítettem 2001 novemberében, majd átírtam. A hanganyagot lekódoltam.

Eredmények: Az osztálytermi interakciók elemzése
A hanganyagból kiemeltem azokat a kibővített KVV-sorozatokat, amelyek tanúskod
nak a valódi kommunikáció jelenlétéről az idegen nyelvi tanórán, valamint olyan dis
kurzusokat, melyek példázzák a nem igazi kommunikációt megvalósító, mégis érde
kesnek bizonyuló tanári kérdéseket. Bemutatok olyan KVV-sorozatokat is, amelyek
ből látható, hogy a tanári visszacsatolás hatékonyan segíti a tanulási folyamatot.
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Az óra elején mozgásos tevékenységgel frissíti fel a tanárnő a tanulókat. Ezzel át- 
ismétlik a testneveléssel kapcsolatos kifejezéseket és egyúttal ráhangolódnak az angol 
nyelv használatára. A torna végeztével a tanárnő érdeklődik a gyerekek „bemelegedé- 
se” felől.

1. példa
T: Are you cold? [Fáztok?]
Gy: No. [Nem.] ((együtt))
T: I’m not. [Én nem.]
L: I’m HOT. [Nekem MELEGEM van.]
T: You’re hot. Good. [Meleged van. Jó.]

1. táblázat

Visszacsatolás Pedagógiai funkció
V1 Én nem. Magára vonatkoztat, kapcsolatot teremt
V2 Meleged van. 

Jó.
Ismétel 
Elfogad

Jelmagyarázat
T tanárnő
F fiú
L lány
Gy gyerekek együtt
[ ] magyar fordítás
(( )) cselekvések, hangnem és a nem verbális megnyilvánulások leírása
V1 tanári visszacsatolás első lépése egy adott diskurzus-részben
MELEGEM van. A nagy betűkkel szedett rész hangsúlyos

A fenti beszélgetés célja a gyerekekkel való összhang kialakítása, ezért a tanárnő a 
gyerekek válaszának önmagára vonatkoztatott megismétlésével hangsúlyozza, hogy a 
tanulókhoz hasonlóan érzi magát. A V2-ben ismétléssel erősíti meg a tanuló állítását 
és a „jó” értékeléssel még inkább hangsúlyozza az elfogadást. A példa jól illusztrálja a 
tanári kezdeményezésben a tájékozódó kérdés használatát és a tanárnő igazi érdeklő
dését a gyerekek hogyléte iránt.

A bemelegítés után a tanárnő bevezeti a mai órára előkészített mesét. Mielőtt el
árulná a történet szerzőjének nevét, be akarja mutatni a by prepozíció használatát, így 
először más hírességek nevét említi.

2. példa
T: This story is not by the Beatles or not by the Backstreet Boys or ... [Ezt a mesét nem 

a Beatles és nem a Backstreet Boys írta, nem is ...]
Gy: Phew! [Fúj!] ((utálkoznak, aztán legtöbben felszabadultan nevetnek))
T: Come on. What? What’s the matter, Gergő? Why did you say arhhh? What do you 

mean? Do you like Backstreet Boys? [Nahát! Mi van? Mi a baj, Gergő? Miért mond
tad, hogy fúj?] ((az utolsó szóval nagyon érzékletesen fejezi ki az utálkozást)) [Mit 
akarsz ezzel mondani? Kedveled a Backstreet Boyst?]

F: Nooo. [Neeem.]
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T: Then? Do you LOVE Backstreet Boys? [Akkor? Szeretitek a Backstreet Boyst?] ((A 
gyerekek nevetnek))

F: No. [Nem.]
T: Then what? Do you remember... uarhhh.. I... [Akkor mi van? Emlékeztek.. .pfúúú 

.. ] ((arra vár, hogy a gyerekek megmondják a szó ellentétét))
F: I hate. [Utálom.]

2. táblázat

Visszacsatolás Pedagógiai funkció

K/V1 Nahát!
Mi van? Mi a baj, Gergő? 
Miért mondtad, hogy fúj? 
Mit akarsz ezzel mondani? 
Kedveled a Backstreet Boyst?

Érzékenység a tanulók reakciójára. 
Kifejtést kér.

Félreértést tettet.

K/V2 Akkor?
Szeretitek a Backstreet Boyst?

Továbbfejleszti a diskurzust.
Rávezetést alkalmaz (lexikai ellentétet).

K/V3 Akkor mi van?
Emlékeztek ...
Pfúúú ...

Véleményt próbál kicsalni. 
Rávezetést alkalmaz 
(eljátssza a nemtetszést).

V4 Utálom a Backstreet Boyst.
Oké.
Nem bánom.

Megismétli a tanuló válaszát. 
Elfogad.
Elfogad.

T: I hate Backstreet Boys. OK. I don’t mind. [Utálom a Backstreet Boyst.] ((a gye
rekek megint nevetnek)) [Oké. Nem bánom.]

Ez a példa tanúsítja, hogy a tanulók oldott hangulatban dolgoznak és nyíltan kifejez
hetik véleményüket, érzelmeiket. A tanárnő reagál a gyerekek érzelmi megnyilvánulá
saira és épít azokra a nyelvtudás fejlesztése érdekében. Érdeklődése valódi, bár kérdé
sei nem azok, mivel egy órán kívüli kommunikációs helyzetben azonnal tudta volna 
értelmezni a tanulók reakcióját. Első három visszacsatolási lépését tekinthetjük kez
deményezésnek is, mivel nem értékelni kívánja a gyerekek válaszát, hanem kideríteni, 
hogy miért fejezték ki nemtetszésüket; tehát a társalgást szeretné továbbfejleszteni. Ez 
a példa jól illusztrálja a Nassaji és Wells (2000) által leírt kibővített beszédszekvenci
át. Első V-lépésében a tanárnő öt kérdést tesz fel egymás után, hogy megtudja a felhör
dülés okát. A tanulók váratlan érzelmi megnyilvánulását felhasználja egy már koráb
ban tanult szó, az „utál” felelevenítésére. Négy lépésben éri el célját, felhasználva az 
ellentétes jelentésű „kedvel” és „imád” szavakat, aztán undorodó hangokat produkál
va. Tehát a kifejtés kérésén, továbbfejlesztésen, és rávezetés alkalmazásán keresztül 
jut el a kívánt szóhoz. Aztán megismétli a szót és kiterjeszti használatát azzal, hogy 
mondatban használja. Utolsó beszédlépésében elfogadja a diákok véleményét, ebben 
a sorozatban ez az egyetlen értékelő tanári visszajelzés.

A magnóhallgatás során megtudják, hogy Anna, a főszereplő, ma nem ment isko
lába.
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3. példa
T: Where is Ann? [Hol van Anna?]
L: She is at school.[Iskolában.]
T No. [Nem.] ((emelkedő hanglejtéssel))
L: Mmm...She is at home. [Hmmm ... Otthon van.]
T: She is at home. She is NOT at school. No, she is not at school. She is at home. Listen.

Why? Why is she at home? Is she ill? [Otthon van. NEM az iskolában. Nem, nem az 
iskolában van. Otthon van. Hallgassátok! Miért? Miért van otthon? Beteg?]

F: She’s on holiday. [Tanítási szünet van.]
T: Erhh no, she is not on holiday, oh well, maybe. [Öhh .. .nem, nincs szünetjük ((emel

kedő hanglejtéssel)), hát lehetséges.]
L: She is a bad girl. [Rossz kislány]

T: No, she is not a bad girl, she is a very good girl. [Nem, nem rossz, nagyon jó 
kislány.]

3. táblázat

Visszacsatolás Pedagógiai funkció

V1 Nem. Nem fogadja el a választ.
Hanglejtésével újabb próbálkozásra buzdít.

V2 Otthon van.
NEM az iskolában.

Nem, nem az iskolában van. 
Otthon van.
Hallgassátok!
Miért? Miért van otthon? 
Beteg?

Megismétli a tanuló válaszát, 
ellentét hangsúlyozásával és a helytelen, 
válaszra való visszautalással, 
továbbfejleszti a beszélgetést. 
Ismétléssel hangsúlyoz.
Újra elismétli a tanuló válaszát.
A tanulók figyelmét irányítja.
A diskurzust továbbépíti. 
Rávezetést alkalmaz.

V3 Öhh ...nem, nincs szünetjük, 
Hát lehetséges.

Elbizonytalanodik, részben elutasítja 
a választ.
Bizonytalanságot fejez ki.

V4 Nem, nem rossz, nagyon jó kislány. Nem fogadja el a választ; továbbfejleszti 
a társalgást.

Az 3. táblázat sokféle pedagógiai funkciót vonultat fel a tanári visszacsatolásokban. A 
VI-ben nem fogadja el a tartalmilag helytelen választ, és emelkedő hanglejtésével biz
tatja a tanulót a találgatás folytatására. A sikeres választ ismétléssel erősíti meg, majd 
visszautal az előző helytelen feleletre és hangsúlyozza a nem szót. A jó válasz újabb 
ismétlésével újra hangsúlyoz. Aztán a tanulók figyelmét Anna otthon tartózkodásának 
okára irányítja és egy rávezető kérdést tesz fel. A V3-ban bizonytalanságot mutat, mert 
a tanuló javaslata közel áll a megoldáshoz. A V4-ben nem fogadja el a diák ötletét és 
az állítás ellentétének hangsúlyozásával továbbfejleszti a társalgást.

Folytatják a találgatást és az egyik tanuló rájön Anna otthonlétének okára, amint 
ezt a 4. példában láthatjuk.
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4. példa
F: She is birthday, [Ő születésnap.]
T: Is it... ((javítja a személyes névmást és a szórendet))
F: Is it birthday? [Születésnap van?]
T: Is it her birthday? [Születésnapja van?]
F: Is it her birthday? [Születésnapja van?]
T: Yes. Is it her birthday? That’s right. Congratulations, Gábor. That’s one point for you.

Ok. [Igen. Születésnapja van? Helyes. Gratulálok, Gábor! Kapsz egy pontot. Oké.]

4. táblázat
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V1 ((javítja a személyes névmást 
és a szórendet))

Nyelvi mintát ad.

V2 Születésnapja van? Nyelvi mintát ad.

V3 Igen.
Születésnapja van? 
Helyes.
Gratulálok, Gábor! 
Kapsz egy pontot. 
Oké.

Elfogad.
Megismétli a tanuló mondatát.
Elfogad.
Dicsér.
Jutalmaz.
Elfogad.

A 4. példában a tanári visszacsatolásnak mindkét funkcióját, az értékelő' és társalgási 
funkciót is, tetten érhetjük. A Vl-V2-ben a helyes nyelvhasználatra összpontosít a ta
nárnő, módszere nem a kommunikativitást példázza, ugyanis a tanuló kérdése érthető 
volt a nyelvileg helytelen formában is. Ez szép példája a tanári paradoxonnak: a tanár 
addig ad újabb nyelvi mintát, amíg a tanuló nem produkálja a helyes kérdést. Ekkor 
elfogadja a választ és elismétli, hogy minden gyerek jól hallhassa és tanulhasson belő
le. Csak ezután ad igazi elismerést a fiúnak a helyes válaszért, megdicséri és jutalmaz
za. Tehát a társalgás kommunikatív eleme csak a nyelvhelyesség után került előtérbe.

5. példa
T: What’s that? ... Dalma... you have to know. ... And you hear ... [ Mi az? ... Dalma 

... neked tudnod kell. ... És hallasz]...((emelkedő hanglejtéssel))
L: ((Dalma)) a knock on the door, [kopogtatást]
T: a knock on the door. You remember? [Kopogtatást. Emlékeztek?]
T: és Gy. When you wake up in the morning and it’s a quarter to four, and you think 

you hear a knock on the door, ((együtt mondják a verset kórusban)) [Amikor feléb
redsz reggel háromnegyed négykor, és azt hiszed, hogy kopogtatást hallasz az aj
tón.]

T: That’s right. So this is a ... [Helyes. Tehát ez ...] ((kopogtat az ajtón))
F: Kopogtat valaki, ((magyarul mondja; nem figyelt, a gyerekek jóízűen nevetnek raj

ta))
T: Yes, I did. ... a knock on the door. [Igen, én kopogtam.] ((újabb nevetés)) [... ko

pogtatás.]
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V1 Mi az? ... Dalma ... neked tudnod kell. ... 
És hallasz ...

Új beszédciklus kezdeményezése. 
Rávezetést alkalmaz.

V2 Kopogtatást. 
Emlékeztek?

Ismétel, elfogad.
Visszautal, kapcsolatot próbál létesíteni a 
meglévő tudással.

V3 Amikor felébredsz reggel háromnegyed 
négykor,és azt hiszed, hogy kopogtatást 
hallasz az ajtón.

Előző tudásra épít.

V4 Helyes.
Tehát ez ...((kopogtat az ajtón))

Elfogad.
Ismétli a cselekvést.

V5 Igen, én kopogtam. ... 
... kopogtatás.

Elfogad, megerősít. 
Ismétel.

A fenti példa V1 lépése tulajdonképpen a magnón elhangzó kopogtatásra való válasz
lépés, egyben egy új társalgási ciklus kezdeményezése. Mivel a gyerekek nem válaszol
nak kérdésére, Dalmához fordul, aki az óra elején egy verset mondott el, amelyben elő
fordult a kopogtatás szó. Elfogadja a kislány helyes válaszát és kapcsolja a szót a kon
textushoz, melyet mindannyian ismernek. Még egyszer szeretné a szót megismételtetni 
a gyerekekkel, de egyikük nem figyel és azt hiszi, igazi kopogtatást hallott kintről. 
Nevetnek, a tanárnő megerősíti a fiú megfigyelését és lezárja a beszélgetést a szó újbó
li ismétlésével. A hanganyag meghallgatása folytatódik, és megérkezik a postás, aki 
csomagot hoz Annának.

6. példa
T: The postman has got a parcel. And he erhh,.. .urhh. Why? Is he ill? like this? Why? 

[A postásnál csomag van. És ..öhhh, ...uhhh.] ((eljátssza, hogy valami nagyon ne
hezet cipel)) [Miért? Beteg?] ((a gyerekek nevetnek)) [ennyire? Miért?]

FI: erhh fáradt, ((magyarul))
T: Is he tired? ... The postman is tired. [Fáradt? ... A postás fáradt.]
F2: Hmm, yes. [Hmmm, igen.]
T: Well, may be. [Hát, lehet.]
F3: Because the parcel is very heavy. [Mert a csomag nagyon nehéz.]
T: It’s very heavy. What is ’heavy’? Urhhh ...it is very heavy, I can’t lift it. What is 

’heavy’? ’Heavy’. [Nagyon nehéz. Mit jelent a ’heavy’?] ((úgy tesz, mintha valamit 
fel akarna emelni, de nem sikerül neki)) [Uhhh.. .nagyon nehéz, nem tudom felemel
ni. Mi a ’heavy’? ’Heavy’.]

L: Nehéz, ((magyarul))
T: Nehéz, ((magyarul)) That’s right. The parcel is very-very heavy. [Úgy van. A cso

mag nagyon-nagyon nehéz.]
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V1 Fáradt? ... 
A postás fáradt.

Nyelvi mintát ad. 
Elfogad, továbbfejleszt.

V2 Hát, lehet. Elbizonytalanodik, elfogad.

V3 Nagyon nehéz.
Mit jelent a 'heavy'?
Uhhh ...nagyon nehéz, nem tudom felemelni. 
Mi a 'heavy'? 'Heavy'.

Ismétel.
Továbbfejleszt, anyanyelvi fogalmakra épít.

Megértést ellenőriz.

V4 Nehéz.
Úgy van.
A csomag nagyon-nagyon nehéz.

Ismétel.
Elfogad.
Továbbfejleszt.

A tanárnő humorosan bemutatja a postás cipekedését, így próbálja a nehéz szót elő
csalni a gyerekekből. Az egyik tanuló szerint a postás fáradt lehet, ezt magyarul mondja, 
a tanárnő angolul elismétli és elfogadja, mint lehetőséget. Ez a példa is mutatja, hogy 
érzékenyen reagál a tanulók megjegyzéseire: a váratlan válaszokat átgondolja, komo
lyan veszi őket; így lépésről lépésre, tudatosan irányítja nyelvi fejlődésüket, ahogy ezt 
Jarvis és Robinson (1997) leírják a tanári alkalmazkodás fogalmának bevezetésekor.

Elbizonytalanodásának kifejezése az igazi kommunikáció megnyilvánulása; és 
egyúttal talán saját bevezető lépéseinek újragondolását is jelzi. A következő beszédlépé
sekben elfogadja a diák válaszát, átalakítva megismétli, majd újra bemutatja a sikerte
len felemelési próbálkozást egy újabb szóval (felemel) bővítve a magyarázat szókincsét. 
Ebben a beszédlépésben ötször hangoztatja az új szót. A megértés ellenőrzésére az anya
nyelv használatát kéri a tanulóktól. A V4-ben a szó megismétlésével elfogadja a ma
gyar nyelvi megfelelőt, megerősíti a válasz helyességét és visszahelyezi a szót a mon
datba.

Összegzés
Egy alsó tagozatos osztályban készített angol órai hangfelvételt elemeztem a valódi 
kommunikáció megvalósulása és a tanári látszatkérdések pedagógiai hatásának szem
pontjából, mindezt a tanári visszacsatolások pedagógiai funkciójának rendszerben való 
elemzésén keresztül.

Összegezve a tanárnő visszacsatolási lépéseit láthatjuk, hogy jól ismeri a gyerekek 
LFZ-jét és alkalmazkodik érzelmi és kognitív szintjükhöz. A tananyagot ennek meg
felelően tervezi és módosítja. A találgatás folyamán a gyerekek, bár tudják, hogy 
a tanárnő ismeri a helyes válaszokat, mégis szívesen teszik fel a kérdéseket, tehát a 
látszatkérdések szerves részei az oktatási folyamatnak, motiválják a tanulókat. A ta
nárnő kérdéseinek többsége „valódi”, igazi kommunikációs szándék vezérli.

Az órán használt pedagógiai funkciók kimerítik az elemzésre használt rendszer 
összes kategóriáját. A tanulók válaszának elfogadására a tanárnő leginkább az ismét
lést alkalmazza, egyrészt megerősítési céllal, másrészt azért, hogy minden tanuló jól 
hallhassa. A helyes válasz megismétlése után pozitív értékelő visszajelzést is ad, pél
dául Helyes vagy Oké. Gyakran nyújt nyelvi mintát: visszacsatolásában továbbfejlesz
ti a társalgást, ezzel a jelentést bővíti vagy akár egy új szót magyaráz meg, átalakítja a
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nyelvi formát, ha az grammatikailag helytelen. Rávezetést alkalmaz, amikor a tanulók 
nem emlékeznek a kívánt szóra, illetve kifejtést kér, amikor szükséges.

Két olyan visszacsatolási formát azonosítottam a felvett tanóra elemzésekor, me
lyeket nem tudtam beilleszteni a Jarvis és Robinson-féle modellbe, amely a tanulók 
válaszainak elfogadására, továbbfejlesztésére és visszautasítására tagolja a tanári vissza
csatolásokat. Ezért Mercer folyamatra épülő elméletét használtam fel és az említett 
visszacsatolási típusokat a „visszautalás-összekapcsolás” kategóriába tettem. Egyik 
ilyen visszacsatolás rávezetés alkalmazásával próbálja emlékeztetni a tanulókat a koráb
ban tanultakra. Ez a visszautalási stratégia többször sikeresnek bizonyul az órán. A tanár
nő másik „összekapcsoló” stratégiája az érzelmekkel kapcsolatos. A gyerekekkel való 
jó kapcsolat fenntartását és a velük való azonosulást fejezi ki a tornagyakorlatok utáni 
kérdése. Mindvégig kötetlen hangnemben beszélgetnek, probléma esetén személyes 
hozzáállásának kinyilvánításával tartja fenn a valódi kommunikációt. A gyerekek időn
ként váratlan válaszának mérlegelése, a valódi elbizonytalanodás kifejeződése szintén 
az igazi kommunikáció jele az egyébként szabályozott intézményi rendszerben.

Az elemzett tanóra bemutatja, hogy az intézményesített idegennyelv-tanítási dis
kurzusban hol van helye a valódi kommunikációnak. Azokban az esetekben, amikor 
az nem valódi, szintén lehet motiváló a résztvevők számára, ha a tanár a gyerekek ér
zelmi és értelmi fejlettségi szintjéhez alkalmazkodó tevékenységeket szervez. A cikk
ben elemzett KVV-ciklusok arról tanúskodnak, hogy a visszacsatolási lépésben a ta
nárnő nagymértékben alkalmazkodik a gyerekek hozzászólásaihoz. Tanítási stílusa a 
gyerekekkel való közös élményekre alapoz és idegen nyelvi tudásukat a gyerekek sa
ját válaszaira építve igyekszik fejleszteni.
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