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Az angolnyelv-tanítás helyzete 
Magyarországon

1. Bevezetés
Az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatosan egyre gyakrabban merülnek fel 
minőségi nyelvoktatással kapcsolatos kérdések (lásd pl. Szépe, 2000; Bukta és Nikolov, 
2002) és annak igénye, hogy a tanítás helyzetét elemző munkákra alapozva mérjük fel 
azokat az igényeket, amelyek alapján hosszú távú célokat fogalmazhatunk meg (Niko
lov, 2001; Matheidesz és Tribble, 1999). Ez a tanulmány ennek az igénynek próbál 
megfelelni: empirikus adatok segítségével vizsgálja az angolnyelv-oktatást Magyaror
szágon, annak tükrében, hogy a jelenlegi helyzet milyen tanár-továbbképzéssel kapcso
latos teendőket igényel. A kutatás része a British Council tanár-továbbképzési projek
tumának (2000/2003-es INSET Project), amelynek első lépése egy helyzettanulmány 
elkészítése volt a 2000/2001-es iskolaévben. Ez a cikk ennek a helyzettanulmánynak 
a részeredményeit ismerteti.

Nem ez az első helyzettanulmány, amely az angol nyelv tanításáról készült Magyar
országon (lásd Nikolov, 1999), vagy a nyelvtanítás átfogó helyzetét vizsgálja (Petneki, 
2002), azonban ezt a kutatást különlegessé teszi, hogy központi kérdése a tanár-tovább
képzés, és ebből a szempontból tekinti át az angoltanítás helyzetét. A vizsgálat terve
zése során a kommunikatív nyelvoktatás szempontjait vettük figyelembe (erről magyarul 
bővebben lásd Holló, Kontráné és Tímár, 1996; illetve Medgyes, 1995; 1997), vagyis 
azzal a széles körben elfogadott nézettel éltünk, hogy általánosságban a kommunika
tív nyelvoktatás felel meg korunk igényeinek legjobban, és azt vizsgáltuk, hogy a taní
tási folyamatok mennyire felelnek meg a kommunikatív nyelvoktatás elveinek.

A kutatás során nagyon sok forrásból különböző technikákkal gyűjtöttünk adato
kat. Az óramegfigyelés kérdőíves technikával történt; tanárok és diákok önkitöltős 
kérdőívre választoltak. Ezen felül azonban a tanár-továbbképzés számos résztvevőjé
vel készültek interjúk, illetve a Információs és Módszertani Központok és Forrásköz
pontokat is vizsgáltuk, azonban ebben a cikkben csak az óramegfigyelési kérdőíveket, 
illetve az ahhoz kapcsolódó diák és tanár kérdőíveket elemezzük. A kutatásról szüle
tett egy átfogó beszámoló is (Slinn, 2001), amelynek további eredményeit a jövőben 
tervezzük publikálni.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a kutatás lebonyolítása egy képzési folyamat 
volt a résztvevő tanárok számára, amely során elsajátíthattak fontos kutatás módszer
tani alapismereteket, lehetőséget kaptak, hogy szakmai kapcsolataikat bővítsék, illet
ve, hogy az eredmények tükrében saját tanítási gyakorlatukra reflektáljanak. A kutatá
sunk ezen vonulatát azonban ebben a tanulmányban terjedelmi okok miatt szintén nem 
tudjuk kifejteni (részletesen lásd: Hős és Slinn, 2001).
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2. A kutatás rövid módszertana
2.1. A kutatás fókusza
Fő célom, hogy áttekintsem, mi történik az angolórákon. Részletesen megvizsgálom, 
milyen célokat fogalmaztak meg a tanárok a meglátogatott órák előtt, hogyan alakul a 
cél- és anyanyelv használata az órán, mennyire hangsúlyos az alapkészségek fejlesz
tése, a folyékonyság, vagy a nyelvhelyesség kap-e nagyobb szerepet, és a diákok mi
lyen fokú autonómiát élveznek a nyelvórán. A kutatási kérdések minden esetben arra 
keresik a választ, hogy a tanóra ezen jellemzői megfelelnek-e a kommunikatív nyelv
oktatás igényeinek, illetve, hogy mely területeken merülhetnek fel tanár-továbbképzé
si igények.

2.2. Adatgyűjtés
Az angoltanítás helyzetét kérdőívek segítségével vizsgáltuk a 2000/2001-es tanévben. 
Törekedtünk arra, hogy ugyanazokat a kérdéseket legalább két különböző forrásból 
mérjük fel, hogy adataink megbízhatóságát minél jobban biztosítsuk, ezért ugyanazo
kat a tanárokat kértük meg a tanári kérdőív kitöltésére, mint akiknek az óráját megte
kintettük, és az ő diákjaik válaszoltak a diák kérdőívekre is. így három kérdőívből nyert 
adatokat ismertettek ebben a cikkben: 1) óramegfigyelési kérdőív (angol nyelvű kér
dőív); 2) diák kérdőív (magyar nyelvű kérdőív); 3) tanári kérdőív (magyar nyelvű kér
dőív). A vizsgált legfontosabb témakörök a következők voltak: háttér-információ az 
iskoláról, óráról, tanárról és a diákokról; fizikai környezet; használt eszközök és anya
gok; nyelvhasználat; készségek; tanár és diákok beszédideje; a tanár szerepe; hibaja
vítás, értékelés; a diákok motivációja; az óra felépítése, jellemzői; a nyelv tanításának 
módja; a diákok térkihasználása; tanár-diák viszony; nyelvhasználat; készségek; fel
adattípusok. Terjedelmi okok miatt ebben cikkben nem térhetek ki az összes témakör 
elemzésére, csak a tanórával kapcsolatos néhány kérdéskörre koncentrálok.

Két-két megfigyelő látogatta meg az órákat, majd a jegyzeteik alapján, közvetlenül 
az óra után, konszenzusra törekedve kitöltötték az óramegfigyelési kérdőívet. Ugyan
ebben az osztályban a diákok kitöltötték a diák kérdőívet, a tanár pedig a tanári kérdő
ívet. A hatodik osztályosnál fiatalabb diákokkal nem töltettünk ki diák kérdőívet, mert 
úgy gondoltuk, hogy számukra túl bonyolult lehet a kérdőív. A kitöltött kérdőívek tí
pusát és számát a következő alfejezet tartalmazza.

Az adatközlők kiválasztásában nagy szerepet kapott a személyes ismeretség. Az 
adatgyűjtők választották ki az általuk megfigyelni szándékozott tanárt, akiknek rövi
den bemutatták a kutatást. A megfigyelendő tanár beleegyezése után, a projektum ve
zetője hivatalos levélben kérte fel az adott iskola igazgatóját a kutatásban való részvé
telre. Az igazgató beleegyezése minden esetben szükséges volt az óra megfigyelésé
hez és a kérdőívek kitöltéséhez.

2.3. Minta
Az adatközlők kiválasztásakor nem érvényesült az országos reprezentativitás elve, azaz, 
hogy az ország összes angol tanárának egyforma esélye legyen a mintába kerülésre, 
hanem arra törekedtünk, hogy a Bristish Council által könnyen elérhető tanárokat vizs
gáljuk. Erre azért volt szükség, mert annak a legnagyobb esélye, hogy ezek a tanárok 
vesznek részt különböző British Council által szervezett eseményeken, képzéseken. A 
mintánk tehát a tanárok ezen csoportját képezi le.
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A következő táblázatok tartalmazzák a minta legfontosabb jellemzőit, és mutatják, 
hogy az ország számos megyéjében, különböző településtípusokon élő tanárok vettek 
részt kutatásunkban.

1. táblázat: A kitöltött kérdőívek megoszlása típus és osztály szerint

Kérdőív típusa 5. osztályig 6-12. osztály Összesen
Tanári kérdőív 14 65* 79
Óramegfigyelési kérdőív 14 66 80
Diák kérdőív — 866 866

*Egy tanár, akinek óráját megtekintettük, nem töltötte ki a tanár kérdőívet.

2. táblázat: A megfigyelt órák megoszlása megyék szerint

Megye Meglátogatott 
osztályok száma

Megye Meglátogatott 
osztályok száma

Budapest 10 Hajdú-Bihar 10
Baranya 5 Nógrád 5
Békés 5 Pest 5
Borsod-Abaúj-Zemplén 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg 5
Csongrád 9 Jász-Nagykun-Szolnok 5
Fejér 5 Vas 5
Összesen 79 osztály*
★ 1 hiányzó eset, egy tanár nem töltött ki tanári kérdőívet

3. táblázat: A megfigyelt órák megoszlása település típus szerint

Település típusa Meglátogatott osztályok száma
Budapest 10
város 64
falu 5
Összesen 79*
★ 1 hiányzó eset, egy tanár nem töltött ki tanári kérdőívet

3. Eredmények
3.7. Az óra célja
A megfigyelt óra előtt arra kértük a tanárokat, hogy mondják el, mi az óra célja. Vála
szaikat szó szerint lejegyeztük, majd a hasonló válaszokat kategóriánként kódoltuk. A 
megfogalmazott célok százalékos megoszlásait az 4. táblázat első oszlopa tartalmaz
za. A táblázat második oszlopa a megfigyeléseinket mutatja be az adott órával kapcso
latosan. A harmadik oszlop a diákok válaszait foglalja össze, arról, hogy általában mi 
az angolóra fókusza.

A fentiekből már részben kiderült, hogy a tanárok által megfogalmazott célokat 
közvetlenül nem hasonlíthatjuk össze azzal, amit a megfigyelés alatt tapasztaltunk, 
illetve, hogy mit írtak a diákok a kérdőívbe, hiszen eltérő kérdezéstechnikát alkalmaz
tunk (a tanár kérdőívben nyitott, a másik két kérdőívben zárt kérdésként szerepelt).
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Valamint a táblázat tartalmaz olyan célokat is, amelyeket a tanárok nem említettek, de 
fontosságuk miatt mi a kérdőívekben kérdésként feltettük őket. Mindezek ellenére a 
kiugróan nagy eltérések mindenképpen informatívak lehetnek.

Lehetséges célok Tanár kérdőív (%) Óramegfígyelés (%) Diák kérdőív (%)

4. táblázat: Az óra célja és mivel foglalkoznak az órán

Nyelvtan, nyelvi pontosság 53,2 60,0 66,4
Szókincs 20,3 72,5 71,9
Készség általában 24, V __** —
....olvasás 55,0 62,8
....hallás utáni szövegértése 50,0 —
....írás 43,8 42,6
....beszéd 72,5 79,7
Nyelvi funkció 0* 28,8 —
Kiejtés 0 2,6 —
Témakörök gyakorlása 10,1 — —
Kultúra 0 33,8 —
Általános tudás 0 — 32,0
Gondolkodásmód 0 — 21,9
Dolgozatírás 7,6 — —
Fordítás 1,3 3,9 —

* 0%: Nem említették.
** —: Ilyen válaszlehetőség nem volt.
1A tanárok válaszainak kódolásánál a készségeket egy kategóriába soroltuk.

A tanári célok, ahogy azt a megfigyelés és a diák kérdőívek is megerősítették, nyelvtan
hoz és szókincs-fejlesztéshez kapcsolódtak leggyakrabban. Ez első látásra nem lehet 
meglepő, hiszen nyelvtanításról van szó, a kérdés csupán, hogy a nyelvtan hangsúlyos 
jelenléte megfelel-e a kommunikatív nyelvoktatás elveinek. Úgy gondoljuk, hogy a 
nyelvtan ilyen mértékű hangsúlyozása nem szolgálja a kommunikatív nyelvoktatás 
céljait, amely a nyelvi pontosság helyett a kommunikációra helyezi a hangsúlyt.

A megfigyelők és a diákok viszont azt erősítik meg, hogy az órák meglehetős nagy 
számában folyik készségekhez kapcsolható munka is. Érdekes viszont, hogy ez nem 
jelenik meg ilyen arányban a tanárok megfogalmazott céljai között. Két magyarázata 
lehet ennek: a készségekkel való foglalkozás esetlegesen merül fel az órák során, vagy 
a tanárok a készséggel való foglalkozást mellékesnek tartják, és ezért nem jelennek meg 
az óra céljai között. Ez utóbbi feltételezés azért is lenne nagyon szomorú, mert a kész
ségek hangsúlyozott fejlesztése az egyik legfontosabb összetevője a kommunikatív 
nyelvoktatásnak. Úgy látjuk tehát, hogy a célok megfogalmazásából hiányzik a kom
munikatív szemléletmód, még akkor is, ha azok elemei az órán megjelentek.

Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett a British Council tanár-továbbképzési 
programja, hogy segítséget nyújtson a tanárok számára kulturális elemek az angol nyelv 
tanításába való integrálásában. Ezzel összhangban a megfigyelő tanárok úgy tekintet
tek a nyelvórára, hogy annak nemcsak nyelvi, hanem kulturális céljai is vannak/lehet- 
nek, és az órák harmadában vélték úgy, hogy a kultúra tanítása meg is jelenik a tan-
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órán. Ennek ellenére egyetlen olyan tanár sem volt a mintánkban, aki a kulturális ele
mek tanítását említette volna az óra tervezett céljai között. Érdekes módon a diákok 
több mint fele (32,0+21,9%) szintén felismeri, hogy a tanórát a nyelvi/kommunikatív 
fókuszon túl az általános tudás vagy gondolkozásmód átadása is jellemzi.

Természetesen a különbségek elemzésekor figyelembe kell vennünk, hogy a taná
roknak nyitott kérdésként (válaszkategóriák nélkül) kellett felelniük arra a kérdésre, 
hogy mi az órájuk célja, míg a diákok és a megfigyelők válaszait előre megfogalma
zott válaszkategóriák irányították. Azonban ennek az érvelésnek a figyelembevétele 
mellett is, úgy tűnik, hogy bizonyos mértékig hiányzik a tanárokból a tudatosság, az
zal kapcsolatosan, hogy mit mondanak, mi fog történni az órájukon, és valójában mi 
történik az órájukon.

Ezt a nézetet erősíti a nyitott kérdések kódolásakor tapasztaltak is. Nagyon sok 
esetben a megfogalmazott célok meglehetősen bizonytalanok, homályosak voltak. Úgy 
véljük, hogy „feltételes mód múlt ideje” nem igazán tudható be óra-célnak. Voltak olyan 
megfogalmazott célok is, amelyeket nem tudtunk kódolni, ilyenek voltak az „ismét
lés”, vagy „gyakorlás” válaszok. Mindenképpen úgy látjuk, hogy ez egy olyan terület, 
ahol a tanároknak továbbképzésre lehet szükségük, továbbá szerintünk olyan jellegű 
továbbképzésekre is szükség van, még ha ezek sokszor kevésbé népszerűek, ahol a 
gyakorlatias technikákon kívül a „miérteken” is elgondolkoznak a tanárok.

3.2. A tanórán használt nyelv
A tanórán a cél- és anyanyelv használatát több szempontból is vizsgáltuk: dominánsan 
milyen nyelven beszélnek a tanárok és diákok; mire használják a magyar nyelvet; ho
gyan alakul a tanárok és diákok beszédideje.

A megfigyelt tanárok többsége leggyakrabban angolul vezeti az órát, és jól érthető
en és nyelvtanilag hibátlanul beszél. Èzt a diákok válaszai is megerősítik, akiknek 
túlnyomó többsége szerint a tanár többnyire angolul vezeti az órát. A tanárok ennél 
szerényebbek: kicsit kevesebb, mint a megkérdezettek fele mondta, hogy gyakran elő
fordul, hogy az órát teljes egészében angolul vezetik. A tanárok ezen nyilatkozata azt 
mutathatja, hogy saját maguk sokkal kritikusabban tekintenek nyelvhasználatukra, mint 
azt a megfigyelő tanár, illetve diákok tették/teszik (5. táblázat).

5. táblázat: A tanári nyelvhasználat

Megfigyelés (%) Tanár kérdőív (%) Diák kérdőív (%)

A tanár helyes angolsággal beszél. 98,8
A tanár angolul vezeti az órát. 98,7 44,9 91,6

Bár csak a tanárok negyedére jellemző, hogy úgy tervezi az órát, hogy a diákok be
szédideje hosszabb legyen, mint a sajátja, a megfigyelések szerint az órák felében a 
tanár és a diák beszédideje vagy egyenlő volt, vagy a diákok beszéltek többet. Ebből 
viszont az következik, hogy az órák másik felében a tanárok egyértelműen többet be
széltek, mint a diákok, ami megkérdőjelezi a diák- és kommunikáció-központúságot 
(6. táblázat).
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6. táblázat: A tanár és a diákok beszédideje

Megfigyelés
(%)

Tanár kérdőív
(%)

Diák kérdőív
(%)

Úgy tervezem, hogy a diákok beszédideje 24,7
összességében hosszabb, mint az enyém.
A tanár beszél többet az órán. 50,0
A diákok beszélnek többet az órán. 16,3
A tanár és a tanulók körülbelül egyenlő
arányban beszélnek az órán. 33,7 61,2

A diákok nyelvhasználatára vonatkozó eredményekből az tűnik ki, hogy az angol mellett 
a magyar nyelv is jelen van az angolórákon, azonban ez nem jelenti azt, hogy a diá
koknak nehézségei lennének az angol nyelv használatával kapcsolatosan: válaszaik
ból az tűnik ki, hogy a tanár és a társaik beszédét is megértik, és többnyire ők is ango
lul beszélnek (7. táblázat).

7. táblázat: Diákok nyelvhasználata

Diákok beszélnek ... Megfigyelés (%)
A diákok ....

... angolul beszélnek. ... magyarul beszélnek.

... a tanárhoz. 98,8 86,7

... az osztályhoz. 56,3 52,0

... amikor ismétlik, amit a tanár mond. 36,3 —

... az életükről, tapasztalataikról. 50,0 14,7

... pármunka során. 62,5 41,3

... csoportmunka során. 27,5 28,0

A fenti adatokat tükrében, felmerül a kérdés, hogy mire használják a tanárok az anya
nyelvet. Egyik lehetőségként azt vizsgáltuk, hogy az új nyelvtani anyag magyarázata
kor kap szerep a magyar nyelv (8. táblázat).

8. táblázat: A nyelvtan magyarázata

Tanár kérdőív (%) Diák kérdőív (%)

A nyelvtani problémákat vagy az új anyagot 
gyakran magyar nyelven magyarázom el. 56,4
Rendkívül jellemző, hogy a nyelvtani 
problémákat és az új nyelvtani anyagot 
magyar nyelven beszéljük meg. 37,2
A tanár a nyelvtant többnyire magyarul magyarázza. 74,6

A tanárok és a diákok válaszaiból látszik, hogy a magyar nyelv egyik lehetséges sze
repe az angolórán az új anyag és nyelvtan bemutatása és elmagyarázása. Érdekes mó
don a két tanári kérdés meglehetős eltérést mutat, ami azt jelezheti, hogy bizonytalan-
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ság uralkodik a tanárokban azzal kapcsolatosan, hogy a magyar nyelv ily módon való 
használata megfelel-e a kommunikatív nyelvtanítás elvárásainak.

Mindenképpen részletesebb kutatásnak kell vizsgálnia azt a kérdéskört, hogy az 
anyanyelvnek milyen szerepe lehet a nyelvórákon, és hogy ezzel a tanárok tisztában 
vannak-e.

3.3. Alapkészségek fejlesztése
A kommunikatív nyelvoktatás során hangsúlyos szerepet kap a négy alapkészség fej
lesztése (beszédértés, hallás utáni szövegértés, olvasás és írás). Ezért először megvizs
gáljuk, hogyan alakul ezeknek a készségeknek a fejlesztése a tanórán, majd megnéz
zük, hogy mennyire valósul meg ezek integrált fejlesztése, ami szintén fontos alapkö
vetelménye a kommunikatív nyelvoktatásnak.

3.3.1. Beszédkészség
A beszédkészséget fejlesztő feladatoknak többféle célja lehet az órákon: a tanult szer
kezetek, szavak használata, az anyag elsajátításának ellenőrzése, régi és új anyag öt
vözése, motiváció serkentése (Holló, Kontráné és Timár, 1996).

Egyetértés van a tanárok és a diákok között abban, hogy beszédkészség fejlesztő 
gyakorlatok gyakran vannak az angolórákon. A diákok nemcsak saját életükről, tapasz
talataikról beszélnek, hanem szerepjátszás és különböző témákról tartott beszélgeté
sek segítségével is fejlesztik beszédkészségüket. A megfigyeléseink is megerősítik 
ezeket a válaszokat.

9. táblázat: A beszédkészség fejlesztése

Megfigyelés
(%)

Tanár kérdőív
(%)

Diák kérdőív
(%)

Az órán van beszédkészség-fejlesztés. 72,5 79,7
A diákok az órán saját életükről,
tapasztalataikról beszélnek. 50,0 89,9
Általában összefoglalják az olvasmányokat,
történeteket szóban. 80,1
Általában tartanak kiselőadásokat. 21,0
Az órán van szerepjátszás. 35,0 64,6 55,4
Az órán van vita / beszélgetés. 33,8 69,4

3.3.2. Hallás utáni szövegértés
Megfigyeléseink azt mutatják, hogy a beszédértés (hallás utáni szövegértés) készségét 
fejlesztő feladatok az órák felében jelennek meg. Ez az arány jóval kisebb, mint a be
szédkészséget fejlesztő feladatoknál, azaz nem biztos, hogy minden esetben a két kész
ség integrált fejlesztése történik az órán. Azt a tényt, hogy kommunikáció során infor
mációcsere jön létre beszélő és befogadó között a készségek fejlesztésének is, le kel
lene képeznie. Magnóhasználattal kapcsolatosan eltérő véleményeket regisztráltunk, 
ami szintén problémákra utalhat. Pozitívum viszont az, hogy sok tanár nemcsak a kur
zuskönyvhöz tartozó kazettákat használ, hanem egyéb hanganyagokat is.
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10. táblázat: Hallás utáni szövegértés készségének fejlesztése

Megfigyelés
(%)

Tanár kérdőív
(%)

Diák kérdőív
(%)

Az órán van hallás utáni szövegértés. 50,0
Magnó-használat van az órán. 53,3 92,1
Kurzuskönyv kazettát használ a tanár. 41,1 97,5
Egyéb kazettát használ a tanár. 11,0 69,6
Diákok hallgatják a szöveget, hogy
a lényeget megértésék. 39,0
Diákok hallgatják a szöveget, hogy
egy bizonyos információt megértsenek. 40,7
Feladat van a hallgatás közben. 59,3 92,3 90,6

3.3.3. Olvasáskészség
A mindennapi életben gyakran kerülhetnek a diákok olyan helyzetbe, hogy valamilyen 
hosszabb-rövidebb szöveget angolul kell elolvasniuk. Továbbá, az idegen nyelven való 
olvasás az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a nyelvtudást szinten tartsuk vagy 
fejlesszük. Ezért különösen fontos, hogy felvértezzük a diákokat az idegen nyelven való 
olvasás képességével (Holló, Kontráné és Tímár, 1996).

11. táblázat: Az olvasáskészség fejlesztése

Megfigyelés
(%)

Tanár kérdőív
(%)

Diák kérdőív
(%)

Az órán van hangos olvasás. 75,0 2,6 92,5
Magukban olvasnak a diákok. 64,0
Van néma olvasás azzal a céllal,
hogy a szöveg lényegét megértsék a diákok. 22,7 61,8
Van néma olvasás azzal a céllal, hogy konkrét
információkat találjanak meg a szövegben. 34,7 73,2
A diákok gyakran gyakorolnak bizonyos
szövegértési stratégiákat. 84,8
A diákok gyakran oldanak meg feladatokat
hallás- és olvasásértési szövegek alapján. 92,3
Legalább havonta használnak újságokat,
folyóiratokat. 50,6 21,8

Az óramegfigyelés és a diákok válaszaiból kitűnik, hogy az olvasással kapcsolatos 
feladatok is fontos részét képzik az óráknak, olyan módon, hogy megfigyeléseink sze
rint a hangos, illetve néma olvasás körülbelül egyforma súllyal szerepel.

Néhány ponton meglehetős eltérést tapasztalunk a tanárok és a diákok válaszai, 
valamint a megfigyeléseink között. A hangos olvasás esetében különösen nagy ez az 
eltérés a diákok és a tanárok között: a diákok 92,5 százalékával szemben a tanárok 2,6 
százaléka mondta, hogy gyakran van hangos olvasás az órán. Módszertanilag valóban
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vitatható a hangos olvasás szerepe az órán, azaz, hogy a hangos olvasásnak van-e sze
repe az olvasáskészség fejlesztésében, és ha van, milyen. Úgy tűnik, hogy a tanárok 
szerint a hangos olvasásnak nincs szerepe az órán, ezt azonban nem támasztják alá a 
megfigyelők és a diákok válaszai. Ez az ellentmondás azt mutathatja, hogy ez szintén 
egy olyan módszertani terület, ahol a szakmai vitának, illetve a tanárok továbbképzé
sének helye lehet.

3.3.4. Az íráskészség fejlesztése
Az íráskészség fejlesztésére lehet mechanikus vagy kreatív feladatokat is tervezni; a 
kommunikatív nyelvoktatás keretén belül elvárás, hogy az írásnak kommunikatív cél
ja és értelme legyen. Az órák közel felében írnak a diákok, sőt, körülbelül ugyanilyen 
arányban mondják a diákok azt, hogy az íráskészségük fejlődik leginkább az órán. Ezen 
belül mind a mechanikusabb másolás, mind a kreatívabb fogalmazás, illetve levélírás 
jelen volt a megfigyelt tanórákon. Ha feltételezzük, hogy a levélírásnak inkább van/ 
lehet kommunikatív célja, akkor azt várnák, hogy a levélírás szerepel gyakrabban az 
angolórákon. Az adataink szerint ez nem így van, mert a diákok gyakrabban írnak fo
galmazást. Igaz, azt is hozzá kell tennünk, hogy gyakrabban van levélírás, mint az ol
vasmányok írásbeli összefoglalása, amely feladatnak nem biztos, hogy van kommuni
katív célja.

A megfigyelés mondatszintű írást regisztrált az órák kétharmadában, és arányaik
ban nincs különbség abban, hogy ezeket a szavakat, mondatokat a diákok másolják, 
vagy sem. Nagyobb lélegzetű írást nem figyeltünk meg, ami többek között magyaráz
ható lehet azzal, hogy hosszabb fogalmazásokat, leveleket a diákok talán házi feladat
ként végeznek el. Ezt erősítheti meg, hogy a diákok azt mondták, hogy fogalmazáso
kat és leveleket is gyakran írnak. Azt mindenképpen pozitívumként kell elkönyvelnünk, 
hogy úgy tűnik, lejárt annak az ideje, hogy a diákok hosszabb szövegeket másolnak az 
órán.

12. táblázat: Az íráskészség fejlesztése

Megfigyelés 
(%)

Diák kérdőív
(%)

Az órán van írás. 43,8
Leginkább az íráskészségem fejlődik az angol órán. 42,6
Általában írnak fogalmazásokat. 60,7
Általában írnak leveleket. 48,7
Általában összefoglalják a olvasmányokat írásban. 27,3
A diákok szavakat, mondatokat másolnak. 64,0
A diákok bekezdéseket, szövegeket másolnak. 0
A diákok szavakat, mondatokat írnak, másolás nélkül. 66,7
A diákok bekezdéseket, szövegeket írnak másolás nélkül. 12,0
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3.4. Alapkészségek integrált fejlesztése
A sikeres kommunikációhoz, mind receptív (hallás utáni szöveg- és beszédértés, olva
sás), mind produktív (beszédkészség, írás) készségekre szükség van, ezért ennek a négy 
alapkészségnek az összehangolt fejlesztése fontos elvárás a kommunikatív nyelvtaní
tásban.

A tanárok által megfogalmazott órai célokból (lásd korábbi fejezet) az derül ki, hogy 
a készségek fejlesztésére kisebb hangsúly helyeződik, mint a nyelvtani struktúrák gya
korlására. Ezt megerősítik további adatok is: az órák kevesebb, mint negyedéről (23%) 
mondhatjuk el, hogy a megközelítésmód alapkészségekre épít, annak ellenére, hogy a 
tanárok 83,1 százaléka úgy nyilatkozott, hogy az alapkészségeket kombinálva fejlesz
ti. Az előző fejezetekből kiderül, hogy a négy alapkészség eltérő hangsúlyt kap az órá
kon: leggyakrabban a beszédkészséget és olvasáskészséget fejlesztik a tanárok, míg a 
hallás utáni szövegértésre és az íráskészség fejlesztésére kevesebb időt szánnak.

Mindenképpen további kutatások kellenének, hogy pontosabb képet kapjunk a kész
ségek fejlesztéséről, illetve tanár-továbbképzéseken kell foglalkozni a készségek in
tegrált fejlesztésének lehetőségeivel.

3.5. Nyelvhelyesség vagy folyékonyság?
A nyelvtanárok között vita és dilemma tárgya, hogy a nyelvhelyesség, vagy a folyé
konyság fontosabb cél. A krétától a videóig című könyv szerzői nagyon szemléletesen 
fogalmaznak, amikor azt írják: „szinte mindenki úgy érzi, hogy a legjobb lenne mind
kettőt elérni: beszéljen a diák pontosan, hibátlanul, és ha lehet folyékonyan is” (Holló, 
Kontráné és Tímár, 1996, p. 133), de természetesen rögtön hozzá is teszik, hogy ez 
lehetetlen, hiszen a nyelvtanuló azért nyelvtanuló, mert nem beszéli tökéletesen a nyel
vet. Azt is kijelentik azonban, hogy a kommunikatív nyelvoktatásban a folyékonyság 
fejlesztésének valamivel fontosabb szerepet kell kapnia.

A nyelvhelyességgel és folyékonysággal kapcsolatos kérdéseink egy része megerő
síti, hogy a tanárok a kommunikatív nyelvoktatás elvei szerint tanítanak, hiszen a 
megfigyeléseink szerint az órák közel kétharmadában (60,2%) a nyelvvel kontextus
ban dolgoztak, illetve a nyelvvel implicit foglalkoztak (64,2%), azaz a diákok nem 
közvetlenül a nyelvre koncentráltak, hanem más volt a feladat fókusza.

Más eredményeink szerint a nyelvhelyesség a fontosabb cél: az órák többségében 
van nyelvhelyességet (56,3%) és nyelvtani struktúrát gyakorló feladat (62,5%); a diá
kok elsöprő többsége szerint (93,5%) a nyelvtant példamondatokon keresztül sajátít
ják el; a diákok két harmada szerint (66,4%) a helyes nyelvhasználat fejlődik legin
kább az órán. Ezek az adatok nincsenek összhangban a kommunikatív nyelvoktatás cél
kitűzéseivel.

A tanárok 55,5 százaléka nyilatkozott úgy, hogy többségben vannak azok a felada
tok, amelyek során a tanulóknak törekedniük kell a pontos, nyelvileg szinte hibátlan 
megoldásra. A tanárok közel 40 százaléka azért tanít így, mert úgy gondolják, hogy a 
diákok ezt várják el.

3.6. A diákok autonómiája az angolórákon
A kommunikatív nyelvoktatás definíció szerint diákközpontú, hiszen a diákok szük
ségleteire, korábbi nyelvtanulási tapasztalataira és a meglévő nyelvtudására építve tű
zik ki a tanárok és diákok az új célokat. Ezért megvizsgáltuk, hogy az órákon milyen
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lehetőségeket kapnak a diákok az önállóságra, autonómiára, azaz, hogy fontos dolgok
ban válasszanak vagy döntsenek.

13. táblázat: A diákok autonómiája a nyelvórán

Megfigyelés
(%)

Tanár kérdőív
(%)

Diák kérdőív
(%)

A diákoknak fontos dolgokban van választási 
lehetőségük.
A diákok gyakran döntik el, hogy kivel

8,8

dolgozzanak párban vagy csoportban.
A tanár eltér az eredeti óratervtől,

34,2

ha a diákok felvetnek egy kérdést, témát. 
Diákokkal közösen dönt a tanár az óra

53,8 65,1

menetéről vagy tartalmáról.
Van lehetősége a diákoknak, hogy a tanítási -

26,9 27,3

tanulási folyamat egyes elemeiről döntsenek. 15,4 36,2

A diákok és tanárok válaszait összehasonlítva azt kell megállapítanunk, hogy jellem
zően kisebbségben vannak azok a diákok, akik az óra bizonyos elemeiről dönthetnek, 
és így természetesen kisebbségben vannak azok a tanárok, akik bizonyos helyzetek
ben lemondanak a döntésről a diákok javára: a megfigyelt órákon ritkán volt a diákok
nak fontos dolgokban választási lehetőségük.

A tanárok kevesebb, mint ötödé (15,4%) ad lehetőséget tanítványainak, hogy a ta
nulási folyamat egyes elemeiről döntsenek, egy hasonló kérdésre a tanárok negyede 
(26,9%) válaszolt úgy, hogy arra következtethetünk a diákok fontos döntéseket hoz
hatnak az órákon.

Természetesen a diákok nemcsak az óra menetével kapcsolatos tartalmi dolgokban 
dönthetnek, hanem például arról, hogy kivel dolgozzanak együtt. A diákok többségé
nek csak ritkán adódik arra lehetősége, hogy megválasszák, kivel akarnak együtt dol
gozni az órán a csoport- vagy pármunka során.

A tanár diákok kérdéseire, kéréseire való rugalmas alkalmazkodására vonatkozó 
kérdés megosztotta a tanárokat. Kicsit több, mint a fele a megkérdezetteknek gyakran 
megteszi, hogy eltér az óra menetétől, ha a diákok kérdései, kérései ezt szükségessé 
teszik, a tanárok másik fele csak ritkán teszi ezt meg.

Ezek az eredmények maguk után vonják annak szükségességét, hogy a diákok au
tonómiája fontosságával és kialakításának lehetőségeivel tanár-továbbképzés foglal
kozzon.

4. Összefoglalás
Ebben a cikkben arra tettünk kísérletet, hogy megvizsgáljuk, vajon az angoltanítás gya
korlata Magyarországon megfelel-e a kommunikatív nyelvoktatás néhány fontos el
vének. Ezt tanárok, diákok és az órákat megfigyelő résztvevők által kitöltött kérdőívek 
adatainak ismertetésével és összehasonlításával tettük meg. Az eredményeink döntő
en azt mutatják, hogy a diákok valóban kommunikatív keretek között tanulják az an
gol nyelvet, de adatgyűjtésünk néhány problémás területre is felhívta a figyelmünket.
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A tanárok tanórával kapcsolatosan megfogalmazott célkitűzései nem minden eset
ben tükrözik a kommunikatív szemléletmódot, illetve azt tapasztaltuk, hogy hiányzik 
a tanárokból az a tudatosság, ami a terveiket az órán történtekkel összeköti. Arra is fény 
derült, hogy néhány tanítás-módszertani kérdéssel sincsenek a tanárok mindig tisztá
ban, pl. anyanyelv használata a nyelvórán, a folyékonyság fejlesztésének kérdése, alap
készségek integrált fejlesztésének szükségessége. Ami a négy alapkészséget illeti, rang
sor alakult ki: a beszédkészség fejlesztése került az első helyre, ezt követi az olvasás
készség, majd a hallás utáni szövegértés, legkevesebb teret az íráskészség fejlesztése 
kapja. Problémát jelenthet az is, hogy a diákok autonómiája, önállósága nem jelent meg 
a megfigyelt tanórákon. Ezeken a területeken tanár-továbbképzésekre lenne szükség.

Kutatásunk során adataink csak a felszínt tudták leírni, a legtöbb érintett témára egy- 
egy külön kutatást lehetne tervezni és szervezni. Ennek ellenére, úgy véljük, hogy 
mindenképpen hasznos volt ilyen áttekintő adatok birtokában szemügyre venni a je
lenlegi angoltanítás helyzetét és azt az érdeklődőkkel megosztani a tapasztalatokat.

5. Köszönetnyilvánítás
A kutatási projektumot a British Council Hungary finanszírozta a 2000-2003-as INSET 
Project keretében. A kutatásban részt vettek: Hős Csilla (projekt-vezető); Mirela Bardi, 
Philip Glover, Tania Magureanu, Helen Noble, Hazel Slinn (konzulensek); Csizér Kata, 
Gyula Mariann, Iványi Kata, Kovács Judit, Linzenbold Jánosné Éva, Muhari Éva, 
Törökné Perjési Éva, Ujhelyiné Kovács Éva (kutatócsoport-tagok). Munkájukért kö
szönetjár. Továbbá köszönetét mondunk azoknak is, akik az adatgyűjtésben vettek részt.

IRODALOM

Bukta Katalin és Nikolov Marianne (2002). Nyelvtanítás és hasznos nyelvtudás: az angol mint ide
gen nyelv. In: Csapó Benő (szerk.) Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest.

Holló Dorottya, Kontráné Hegybiró Edit és Tímár Eszter (1996). A krétától a videóig. Nemzeti Tan
könyvkiadó, Budapest.

Hős Csilla és Hazel Slinn (2001). Hall of mirrors. Előadás az lATEFL-Britain 2001-es konferenci
áján.

Matheidesz, M. és Tribble, C. (1999) INSET. Policy Review — Hungary: A consultative process. 
Internal report for The British Council Hungary, Budapest.

Mcdgyes Péter (1995). A kommunikatív nyelvoktatás. Eötvös József Kiadó, Budapest.
Medgyes Péter (1997). A nyelvtanár. Corvina, Budapest.
Nikolov Marianne (1999). Classroom observation project. In: Nikolov M., Fekete H., Major É. (szerk.), 

English language education in Hungary. A baseline study (pp. 221-245). The British Council 
Hungary, Budapest.

Nikolov Marianne (2001). Minőségi nyelvoktatás - a nyelvek európai évében. Iskolakultúra, 8, pp. 
3-12.

Petneki Katalin (2002). Az idegen nyelv tanításának helyzete és fejlesztési feladatai. Új Pedagógiai 
Szemle, 7-8, pp. 147-160.

Slinn, H. (2001). Baseline study: A survey of English language teaching and English language in
service education for teachers in Hungary. The British Council Hungary, Budapest.

Szépe György (2000). Nyelvészeti és nyelvpolitikai megjegyzések. Educatio, 9, pp. 639-650.


