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A tanári tervezésről

1. Bevezetés
A tervezés mint a tanári tevékenység egyik alapeleme igen sokféle dolgot jelent kü
lönböző iskolákban, különböző körülmények között dolgozó, különböző korú és egyé
niségű tanároknak. Ez a megállapítás azokon a benyomásokon alapul, melyeket egy 
PhD-disszertáció készítése során, nyelvtanárok tervezési szokásainak kutatása közben 
szereztem. A tanárok között sok olyan van, aki az általa használt tankönyvet tekinti a 
tervezés alapjának, s annak tanítását tervezi meg a rendelkezésére álló idő függvényé
ben. Találkoztam tanárokkal, akik részletesen megtervezik az előttük álló hónapot, de 
láttam számos példát arra is, hogy tanárok csupán nagy vonalakban vázolják fel ma
guknak egy-egy anyagrész megtanítását, és azt a várható és váratlan eseményektől 
függően készek módosítani. Akadnak olyan tanárok is, akik saját bevallásuk szerint alig, 
vagy egyáltalán nem terveznek előre, csakis a tankönyvre hagyatkoznak, melyből a 
tanév végére minél többet szeretnének elvégezni, de nem jelölik ki maguknak, hogy 
pontosan hová szeretnének eljutni. Igen kevés olyan tanár volt a megkérdezettek kö
zött, aki a tanmenetet vagy a tantervet követi, mivel meggyőződésük szerint a nyelv
könyv tartalma nagyjából lefedi azt.

Énnek a sokféleségnek némileg ellentmondani látszik az a tény, hogy az 90-es évek 
vége, illetve 2000 óta a megkérdezett tanároknak egységesen ugyanazt a tervezési 
modellt kell követniük, amely a Nemzeti Alaptanterven (NAT, 1995) és a Kerettanter- 
ven (2000) alapul. A modell lényege, hogy a NAT és a Kerettanterv által megfogalma
zott elvek és célok megteremtik azt az alapot, amire az iskolák helyi tanterve, majd pedig 
az egyes csoportokra kialakított éves tanmenet épül. Ebben a folyamatban az egyes 
tanárok tervező tevékenysége hangsúlyozott szerepet kap, hiszen részt vállalnak a he
lyi tantervek összeállításában, valamint éves tanmenetet készítenek minden csoport
juk számára, s az iskolának leadják azt.

A modell gyakorlati alkalmazása azonban már a kezdetekben számos problémát 
vetett fel. A helyi tantervek és tanmenetek megírása alkalmanként komoly gondot je
lentett a tantervírásban gyakorlatlan tanároknak. A helyi tanterv írásához a 90-es évek 
második felében megjelenő kézikönyvek (pl. Káldi T. és Kádámé Fülöp J.: Tanterve- 
zés. Útmutató a helyi tanterv kiválasztásához, szerkesztéséhez., írásához. 1996; Szebenyi 
P: Helyi tant érv építő kézikönyv. 1996) nyújtottak segítséget. A tanmenetírás megkönnyí
tésére pedig egyes könyvkiadók előregyártott, saját tankönyveikre íródott tanmeneteket 
kínálnak, melyeket elég letölteni az Internetről, s máris be lehet adni. Erre a szolgál
tatásra, úgy tűnik, van is komoly igény, ami azt bizonyítja, hogy sok tanár nem érzi 
szükségesnek a tanmenetírást, vagyis a tanév megtervezését, csupán felülről jövő el-
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várásként értelmezi azt. Még azokban az esetekben is, amikor a tanár komolyan veszi 
és megpróbálja követni a tanmenetet, gyakran előfordul, hogy a tanév első hónapjá
nak a végére kiderül: a tanmenetet különböző okok miatt nem lehet a terv szerint al
kalmazni, a tanár kénytelen tőle eltérni, s más módon kell megterveznie a tanítását. Ez 
azt is jelenti, hogy a tanári tervezést számos olyan tényező befolyásolja, melyet a tan
menet nem vesz figyelembe. Mindebből következik, hogy a fent vázolt tervezési mo
dell, mely a NAT-ból és a Kerettantervből kiindulva a helyi tanterv és az éves tanmenet 
megtervezését tűzi ki célul, nem tükrözi azt a tevékenységet, amit a tanárok a tanítás 
tervezésekor valójában végeznek.

A tervezési szokások vizsgálatakor az is kiderült számomra, hogy a tanárokban 
rengeteg a megválaszolatlan kérdés: Fontos-e tervezni az óratervezésen túl? Van-e ér
telme tanmenetet írni? Hasznos-e egy tanárnak gyakorlatot szerezni a tantervkészítés
ben? Jó-e a tervezéskor pusztán a tankönyvre hagyatkozni? Ha igen, akkor melyik tan
könyvre? Segít-e a tervezés abban, hogy hatékonyabban tanítsunk és a diákjaink jobb 
eredményt érjenek el? Ha segít, akkor hogy érdemes tervezni?

Ezek a gondolatok vezettek a jelen cikk megírásához, mely a vonatkozó szakiroda
lom feldolgozásával azt a kérdést próbálja körüljárni, hogy valójában mi a tervezés, 
melyek a tervezés főbb szintjei és funkciói, s mely tényezők befolyásolják a tanári ter
vezést. A tervezés elméleti hátterének ismertetésekor, egyéb kutatásaimmal összhang
ban, főként a mai nemzetközi szakirodalomban jelentős szerepet játszó angol nyelvű 
munkák összefoglalására törekszem.

2. A tanítás mint komplex folyamat
Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a tervezés megértéséhez, el kell tudnunk helyezni azt 
a tanítás folyamatán belül. Ehhez azonban magát a tanítás folyamatát, s az arról alko
tott elméleteket kell megvizsgálni.

A tanítás mint komplex folyamat először Jackson (1968) Life in Classrooms című 
könyvében kap figyelmet az angol nyelvű szakirodalomban. Addig a tanításról alko
tott elméleteket a behaviorista megközelítés logikája határozta meg. A tanítást két né
zőpontból vizsgálták: egyrészt a tanár külső megfigyelő számára jól látható viselkedé
se és tettei szempontjából (inger), másrészt a tanulók produkciójának szempontjából 
(az inger által kiváltott válasz). A két nézőpont közötti kapcsolat lineáris: ahogy és amit 
a tanár csinál, meghatározza, hogy a tanuló mit produkál. Jackson ezzel szemben rá
irányította a figyelmet a tanár sokszorosan összetett, külső megfigyelő számára nem 
feltétlenül nyomon követhető kognitív tevékenységére, ezáltal kihangsúlyozva a taní
tás komplex voltát. Jackson szerint a tanítási folyamatot a tanár három alapvető dönté
se irányítja: a tanítás előtti, a tanítás közbeni és a tanítás utáni döntéshozatal.

Leinhardt és Greeno (1986) ugyancsak komplex kognitív tevékenységként jellem
zik a tanítást, amely tervezésen és gyors, tanítás közbeni döntéshozatalon alapul. Rá
mutatnak, hogy a tanítás előtti, azaz a tervezési fázisban történő döntéshozatal és a ta
nítás közbeni, azaz az órán történő döntéshozatal kapcsolata dinamikus, a kétféle döntés
hozatal kölcsönösen hat egymásra, s az óra a tervezési fázisban hozott döntések és a 
helyben hozott gyors döntések összességéből épül fel.

Calderhead (1984) és Freeman (1989) tanítási elméletének középpontjában szin
tén a döntéshozatal és a tanár mint döntéshozó áll. Freeman (1996) kiemeli a tanári 
interpretáció fontosságát is a döntéshozatalban. A tanári interpretáció - Freeman sze-
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rint - az a folyamat, melynek során a tanár az őt körülvevő valóságot értelmezi. Ez a 
folyamat kulcsfontosságú, mivel minden esemény a tanár interpretációján keresztül 
nyeri el a jelentését, s az így kapott jelentések formálják elsődlegesen a tanár gondol
kodását és döntéseit.

3. A tudás és a meggyőződések szerepe 
a tanításban és a tervezésben
Ha elfogadjuk, hogy a tanítás, s azon belül a tervezés döntéshozatalon alapul, s a dön
tések a tanári gondolkodás és helyzetértelmezés eredményei, akkor meg kell néznünk, 
hogy melyek azok a tényezők, amelyek a tanári gondolkodást formálják. A szakiroda
lom két meghatározó tényezőt emel ki: a tanár tudását és meggyőződéseit.

Shulman (1987) szerint a tanári tudás három összetevőből áll. Az első összetevő a 
tanárnak a tanításról alkotott elmélete. A második összetevőhöz a tudás különböző 
konkrét típusai tartoznak, mint például a tanítandó tantárgy ismerete, általános peda
gógiai ismeret, a tanterv ismerete, tantárgy-pedagógiai ismeret, a tanulókról kialakí
tott ismeret, az oktatási kontextus ismerete, valamint a nevelési célok és értékek isme
rete. Mindezen ismeretek közül Shulman kiemelkedő fontosságot tulajdonít a tantárgy
pedagógiai ismeretnek, mivel annak birtokában tudja a tanár a tananyagot a tanulók 
számára hozzáférhetővé és érthetővé tenni. A harmadik összetevő azoknak a források
nak az összessége, melyekből a tanár a tudását megszerzi. Ide tartoznak a tanítandó 
tantárgy területén végzett tanulmányok, a pedagógia és a tantárgy-pedagógia terén 
végzett tanulmányok, az oktatási anyagok és dokumentumok, valamint a tanári gya
korlatból származó „bölcsesség”, amelyet ritkán jegyeznek le a tanárok, mégis tudá
suk fontos eleme. Mindemellett Shulman felhívja a figyelmet arra is, hogy az általa 
felállított kategóriák csupán egy egyszerűsített tudásképet tükröznek, a tanári tudás ennél 
jóval összetettebb és gazdagabb.

A tudás mellett fontos szerepet játszanak a meggyőződések is a tanári gondolkodás 
formálásában. Richards (1994) definíciója szerint a meggyőződések egy olyan rend
szer részei, amely azokból az információkból, attitűdökből, értékekből, teóriákból és 
véleményekből épül fel, amelyeket a tanár a tanítás során alakít ki és magával hoz az 
óráira. A meggyőződések ennél fogva szubjektivebbek, az egyes tanár személyes ta
pasztalatából táplálkoznak, szemben a tudással, ami objektívebb és minden tanár szá
mára lényegében ugyanazt jelenti. Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy a válasz
tóvonalat a tudás és a meggyőződések között igen nehéz meghúzni, amint arra Clandinin 
és Connelly (1986) is felhívják a figyelmet. A szakirodalom átnézése során számos ki
fejezést találtak, mint például személyes tudás, tanári perspektívák, tanári koncepciók, 
tanári kritériumok, meggyőződések stb., melyek valószínűsíthetően ugyanazt a jelen
tést takarják.

Pajares (1992) szakirodalmi összefoglalójában igen sokféle véleményt ismertet a ta
nári tudás és a meggyőződések közötti kapcsolatra vonatkozóan. Tizenhat pontba fog
alt szintézisében rendszerezi a meggyőződések legfőbb jellemzőit, melyek közül a 4. 
pont foglalkozik a tudás és a meggyőződések kapcsolatával. Eszerint a tudás és a meg
győződések összefonódnak, de a meggyőződések érzelmi, értékelő és pillanathoz kö
tött természetüknél fogva szűrőként funkcionálnak, melyeken keresztül értelmeződik 
minden új információ. Ezzel szemben a tudás nem tölt be hasonló szerepet.
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4. Mi a tervezés?
A tervezésről alkotott elképzelések áttekintése előtt fontos megjegyezni, hogy a terve
zés igen sokféle lehet, hiszen nincs két egyforma tanáregyéniség és tanítási szituáció. 
Calderhead (1984) értelmezése szerint a tervezés problémamegoldó folyamat, vagyis 
a tanár a tervezéskor a tanítás közben folyamatosan felmerülő jelenségek és problé
mák kezelését kísérli meg. Mivel ezek a problémák minden esetben egyéni szituáció
kat tükröznek, a megoldásukra alkalmazott stratégiák is egyéniek. Ezek az egyéni stra
tégiák, melyek Calderhead szerint a tervezés lényegét alkotják, nem írhatóak le egyet
len modellben, csupán néhány általános jellemzőjük állapítható meg.

Az 1997-ben megjelent Pedagógiai Lexikon szerint a tervezés „alkotófolyamat, a 
jövőben megvalósítandó elképzelés kialakítása”, melyhez „a folyamat egészére kiter
jedő alkotóképességre, kommunikációs képességekre, valamint megfelelő ismeretek
re van szükség” (Gaul, 1997:542). Az ismeretek szerepén túl az intuíció fontosságát is 
hangsúlyozza Hunyady és Nádasi (2000), akik a tanári tervezést „szakmai - szakterü
leti, pedagógiai, pszichológiai, tantárgy-pedagógiai - tudáson alapuló intuitív tevékeny
ségként” definiálják (141).

A tervezés folyamatának vizsgálatakor számos, kutatáson alapuló elmélet született. 
Az 1986 előtti kutatásokról átfogó és részletes ismertetés található Clark és Peterson 
(1986) munkájában. Az első tervezési modell Tyler (1950) nevéhez fűződik. A „cél-” 
vagy „racionális” néven ismertté vált modell négy lépésből áll: (1) a célok meghatáro
zása; (2) az órai feladatok kiválasztása; (3) az óra felépítésének megtervezése a felada
tokra alapozva; (4) az értékelési folyamat megtervezése. A modell létjogosultságát 
később többen is megkérdőjelezték, köztük Clark és Yinger (1987), mivel kutatásaik 
eredménye szerint a tervezés nem egy olyan folyamat, amely a feladatok megtervezé
sén keresztül az eredetileg kitűzött célokat kívánja elérni, hanem egy általános elkép
zelésből indul ki, s ezt az elképzelést próbálja több fázison keresztül a tanításra alkal
massá tenni.

Jackson (1968) a tervezést a három tanári döntéshozatal (tanítás előtti, közbeni és 
utáni) egyikének, azaz tanítás előtti döntéshozatalnak tekinti. Hozzájárulása a témá
hoz azért is jelentős, mert az általa használt kifejezések (tanítás előtti, tanítás közbeni, 
és tanítás utáni döntések)1 a mai napig használatban vannak a tanári döntéshozatal 
vizsgálói körében.

Yinger (1982) a tervezést három egymást követő fázisként írja le. Az első fázist 
felfedező fázisnak nevezi, amelyben a tanár megfogalmazza céljait és elvárásait, átte
kinti a tanítandó anyagot, és előre felvázolja magának a tanítási szituációt az esetleges 
problémákkal együtt. A második fázis a problémák részletesebb feltérképezésének és 
a megoldások keresésének a fázisa. Ezt a fázist Yinger alkotó folyamatként jellemzi, 
melynek fő vonásai a terv elgondolása, kidolgozása és a körülményekhez való igazítá
sa. A harmadik fázis a terv gyakorlati alkalmazása és értékelése. Ez a fázis határozza 
meg a jövőbeli tervezést. Yinger modellje azért bír jelentőséggel, mert rámutat, hogy a 
tervezés nem lineáris, hanem ciklikus folyamat, melyben minden egyes fázis befolyá
solja az azt követőt.

Shulman (1987) szerint a tervezés a tanári transzformáció eredménye, melynek során 
a tanár egy új gondolatot a tanításra alkalmassá tesz. Ez az elmélet Fenstermacher (1986) 
gondolatából indul ki, melyről rövid összefoglalót olvashatunk Shulmannál. Eszerint 
a tanár, aki pontosan tudja, hogy mit és hogyan szerelne tanítani, különböző magyará-
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zatokon és feladatokon keresztül lehetőséget teremt a tanulónak arra, hogy megértse 
és feldolgozza az új anyagot. Shulman szerint a tanítási folyamat lényegi vonása a 
gondolatcsere, mely a tanárnak és a tanulónak az új gondolattal való aktív találkozását 
feltételezi. A tanár részéről az új gondolattal való találkozást, s a gondolatnak a tanításra 
való előkészítését nevezi Shulman transzformációnak. A transzformáció magában fog
lalja az új gondolat kritikus értelmezését, annak analógiákon és példákon keresztüli 
magyarázatát, a magyarázat tanítási célra való átalakítását, s a tanítási módszereknek 
és feladatoknak az adott csoport sajátosságaihoz való igazítását. A transzformáció vég
eredménye a tanár tanítási terve.

Woods (1996) értelmezésében az egyén akkor tervez, amikor adott állapota külön
bözik egy általa elérni kívánt állapottól. Woods tanítási modelljében három összetevő 
(ebből az egyik a tervezés) alkot egy kört: (1) az órai események és a tanár órai tevé
kenysége; (2) a tanár elvárásai és a tanári tervezés; (3) az órai események megértése és 
az órai események értelmezése. Mindhárom összetevő egy passzív és egy aktív rész
ből áll. A passzív részekkel ellentétben az aktív részek a tanár tudatos tevékenységét 
feltételezik. A három kétpólusú összetevő közti kapcsolat ciklikus: az órai események 
és a tanár tevékenysége ezeknek az eseményeknek és tevékenységeknek a megértésé
hez és interpretációjához vezetnek, amely kihat a tanár jövőbeni elvárásaira és terve
zésére. Majd a kör bezárul, mivel a tanár elvárásai és a tanári tervezés meghatározzák 
az óra eseményeit és a tanár órai tevékenységét. Ezt a soha véget nem érő, ciklikus fo
lyamatot a tanár tudása és meggyőződései alakítják.

5. A tervezés szintjei és funkciói
A tanárképző intézmények módszertani tárgyai általában hangsúlyozott figyelmet szen
telnek az óratervezésnek, a tervezés más aspektusai azonban jóval kevesebb figyelmet 
kapnak. Vajon ez azt jelenti, hogy az óratervezés áll a tanárok tervezési tevékenységé
nek középpontjában? S a hosszabb távra való tervezés (heti tervezés, anyagrészek ta
nításának megtervezése, éves tervezés stb.) mennyire fontos a tanárok számára?

Clark és Yinger (1979) 78 tanárral végzett kutatásai eredményeképpen nyolc kü
lönböző tervezési szintet állapított meg, melyek az alábbi listán az említések gyakori
ságának sorrendjében jelennek meg: anyagrész-, heti, napi, hosszabb távú, óra-, rövid 
távú, éves és féléves tervezés. A megkérdezett tanárok többsége számára a legfonto
sabb tervezési szint az anyagrész-tervezés volt, melyet a heti és a napi tervezés köve
tett. A kutatásban résztvevők csupán 7%-a jelölte meg az óratervezést a számára leg
fontosabb tervezési szintként.

Sardo-Brown (1990) a tervezés öt fontos szintjét jelöli meg kutatásában, melyben a 
tanári döntéshozatalt vizsgálja: ezek az éves, féléves, anyagrész-, heti és napi tervezés. 
Sardo-Brown megfigyelései is azt igazolják, hogy a tervezés egymásra épülő szintek
ből áll. A kutatásában résztvevő tanárok az éves tervezés szintjén hozott döntéseikre 
alapozták az azt követő szint döntéseit, vagyis a féléves döntéseket, s ez így folytató
dott egészen a napi tervezés szintjéig.

Hunyady és Nádasi (2000) a tervezés négy szintjét különbözteti meg a magyar is
kolákban: a helyi tanterv kialakítása, ami az egyes tantárgyak részletes, a tananyagot 
is meghatározó tantervének kidolgozását jelenti egy adott iskolára; tanmenetkészítés, 
ami éves szinten tervezi meg a tanítást egy adott csoportra; tematikus tervezés, ami az 
oktatás egy-egy témához kapcsolódó szakaszát tervezi meg; valamint óratervezés. A Hu-
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nyady és Nádasi által megfigyelt négy szint tehát többéves, éves, anyagrész- és órater
vezési szinteket jelöl.

A tervezés funkciójának vizsgálatakor Clark és Yinger (1979) megkérdeztek taná
rokat arról, hogy miért terveznek. Válaszaik alapján három fő tervezési célt állapítot
tak meg: a tanárok azért terveznek, hogy a) személyes szükségleteiket kielégítsék (pl. 
saját szorongásuk csökkentése, a szükséges irány megtalálása, a megfelelő önbizalom 
és biztonság kialakítása); b) a tanítási célokat megvalósítsák (pl. tananyag gyűjtése és 
rendszerezése, az idő megfelelő beosztása, a feladatok kitalálása, az anyag megtanítá
sa); c) tanítás közben legyen egy tervük, amelyre támaszkodhatnak (pl. az órai munka 
megszervezése, a feladatok kiadása, a tennivalók észben tartása, a tanítás és az értéke
lés kereteinek megteremtése).

6. A tapasztalat mint a tervezést befolyásoló tényező
A tervezés egyik lényegi vonása, hogy a tanítási tapasztalat függvényében változik. Az 
e téren végzett kutatások egyértelműen rámutatnak, hogy a kezdő és a már tapasztalat
tal rendelkező tanárok tervezési szokásai alapvetően különböznek. Ezt a különbséget 
számos szerző hangsúlyozza és kommentálja (Berliner, 1987; Calderhead, 1984; Carter 
és társai, 1987; Clark és Peterson, 1986; Richards, 1994; Westerman, 1991).

Carter, Sabers, Cushing, Pinnegar és Berliner (1987) a különbség egyik fő okát abban 
látja, hogy a tapasztalt tanárok, szemben a kezdőkkel, igen összetett sémákkal rendel
keznek a tanulókat és a tanítási helyzeteket illetően. Ezek a sémák teszik lehetővé a 
tanárokhoz érkező információk gyors mérlegelését és feldolgozását, amely nélkülöz
hetetlen a tanítás komplex, dinamikus és információgazdag világában.

Westerman (1991) jelentős különbségeket figyelt meg a tapasztalt és a kezdő taná
rok tervezési tevékenységében. A kutatásaiban részt vevő, tapasztalt tanárok tervezése 
az elképzelt feladatok kognitív elemzésére épült. Egyrészt megvizsgálták, hogy az új 
tananyag és a feladatok hogyan illeszkednek a tantervbe, illetve a már tanult anyag
hoz, másrészt a tantervi előírásokat szem előtt tartva, a feladatokat a saját tanulóik 
szükségleteihez igazították. Ez Westerman megfigyelései szerint azt igazolja, hogy a 
tapasztalt tanárok képesek átlátni a tanítási célok és helyzetek összetettségét, arra krea
tívan építenek, valamint már a tervezési fázisban a tanulókra koncentrálnak. Ezzel szem
ben a kezdő tanárok a fent említett kognitív elemzést egyáltalán nem végezték el, mi
vel sem a tantervről, sem a tanulók sajátosságairól nem rendelkeztek elegendő isme
rettel. Habár helyenként megpróbálták a tantervi előírásokat figyelembe venni, mégsem 
tudták a tanulók szükségleteinek megfelelően alkalmazni őket. Az általuk tervezett órák 
nem alkottak egységet, átfogó ismeretek hiányában egymáshoz alig kapcsolódtak. 
Westerman felhívja a figyelmet arra is, hogy a háromféle döntéshozatal (tanítás előtti, 
tanítás közbeni, tanítás utáni) a tapasztalt tanárok esetében szorosan összefügg. A ta
nárok tervezési fázisban hozott döntései módosulhatnak az órán a tanulók reagálásától 
függően, s az ebből levont következtetések befolyásolják a további tervezést. A kezdő 
tanárok esetében a három döntéshozatali fázis élesebben elkülönül egymástól. A ter
vezési fázisban hozott döntéseket a kezdő tanárok nem változtatták meg kellő rugal
massággal, még akkor sem, ha erre a tanulók reakciói miatt szükség lett volna. Ez azt 
támasztja alá, hogy a kezdő tanárok mind a tervezési, mind a tanítási fázisban kevésbé 
érzékenyek a tanulók megnyilvánulásaira.

A tapasztalt és a kezdő tanárok tervezési szokásainak összehasonlításakor számos



22 Szabó Éva

szerző említi az automatizmusok2 szerepét. Yinger (1979) szerint az automatizmusok 
a tanítás és tervezés elemei, melyek bizonyos viselkedési formákat irányítanak és ko
ordinálnak. Alkalmazásuk azokban a szituációkban jellemző, amikor egyes magatar
tásformák és cselekvések gyakran ismétlődnek, s a segítségükkel a tanár szinte gon
dolkodás nélkül, automatikusan tudja az eseményeket irányítani. Yinger megállapítot
ta, hogy az általa vizsgált tanár tervezésében az automatizmusok olyan nagy szerepet 
játszottak, hogy nála a tervezés a különböző automatizmusok megválasztásával volt 
egyenlő. Yinger szerint az automatizmusok alkalmazása azért fontos a tervezésben és 
a tanításban, mert a sűrűn ismétlődő lépések gyors megtétele időt és energiát spórol a 
tanárnak, s ezáltal lehetőséget ad a hatékonyabb információ-feldolgozásra.

Prabhu (1992) elemzésében az automatizmusok alkalmazása biztosítja a tanár szá
mára az óra négy különböző dimenziója (a tanterv alegysége, a tanítási módszer alkal
mazása, társadalmi esemény, emberi érintkezés) közti feszültség oldását. Az automa
tizmusok - azáltal, hogy változatlanságot és ismertséget sugallnak - biztonságérzetet 
nyújtanak a tanárnak és a tanulóknak a tanítási szituációban jelentkező váratlan és is
meretlen helyzetek kezelésében. Mivel a biztonságérzet tanárnak és diáknak egyaránt 
fontos, az automatizmusoknak fontos helyet kell elfoglalniuk a konfliktusok megol
dását kereső, tapasztalt tanár tudásában.

Leinhardt és Greeno (1986) is rámutat, hogy az automatizmusok fontos részét képe
zik a tapasztalt tanár tervezési és tanítási tevékenységének. Megfigyeléseik szerint az 
automatizmusok hiánya magyarázza azt, hogy a kezdő tanárok jóval több időt fordíta
nak bizonyos lépésekre a tanítás és a tervezés során, mint tapasztaltabb társaik, így 
kevesebb figyelmük jut más, váratlanul adódó események megértésére és a rájuk való 
reagálásra.

7. A tervezést meghatározó kontextuális tényezők: 
a tankönyv és a csoport
A tervezést a tanári tudáson és a meggyőződéseken, valamint a tapasztalaton kívül más, 
a tanítás kontextusából adódó tényezők is befolyásolják. A szakirodalom két tényező
re hívja fel a figyelmet, melyek szerepe hangsúlyosabb más tényezőkénél: a tanítás
ban használt tankönyv és a csoportsajátosságok.

Allwright és Bailey (1991) megállapítása szerint a tanítási-tanulási folyamatot an
nak három résztvevője, a tanár, a tanulók és a tananyag folyamatos egymásra hatása 
határozza meg. A tanár mindig az adott anyag és az adott csoport alapján tervez. A 
tervezés tehát folyamatosan két tényező függvényében történik. Az egyik ilyen ténye
ző azoknak a dokumentumoknak és anyagoknak az összessége, amelyek keretet biz
tosítanak a tanításhoz, és amelyekre a tanár a tervét felépítheti. Ilyen dokumentum a 
tanterv, a tananyag és a tankönyv. A másik tényező az adott csoport, amely jellemzői
től függően meghatározza, hogy a tanár mit és hogyan tervez.

7.7. A tanterv és a tankönyvek
Shulman (1987) érvelésében rámutat, hogy a tanítás kiindulópontja minden esetben 
valamilyen szöveg, legyen az tankönyv, tanmenet vagy bármilyen más anyag, aminek 
alapján a tanár tanítani szeretne. Clark és Yinger (1987) ugyancsak kiemeli, hogy a 
tanterv és a tankönyvek alapvetően meghatározzák a tervezést és a tanítást.

A tanterv Kurtán (2001) szerint kétféle szerepet tölt be. Egyrészt pedagógiai doku-
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mentum, mely „meghatározott értékek és célok alapján megállapított és átörökíteni 
kívánt műveltség foglalata, valamint az általános pedagógiai, didaktikai és tantárgy
pedagógiai szempontok rögzítése” (14). Másrészt oktatásirányítási eszköz, mely az 
oktatás szabályozására szolgál. A magyar oktatási rendszeren belül a NAT, a Kerettan- 
terv és az iskolák helyi tanterve tölti be ezt a kétféle szerepet, természetesen a tanterv 
típusától függően más-más részletességgel. A tantervtípusokról Nunan (1988) és Kur
tán munkájában olvashatunk összefoglalót.

A tanítandó tananyag leggyakrabban tankönyv formájában ölt testet. A tankönyv 
megválasztása nem mindig könnyű feladat, a tanárnak tisztában kell lennie a tanítás
ban elérendő célokkal, a tantervi követelményekkel, a tanulók tudásszintjéből és élet
korából adódó sajátosságokkal, s ezek alapján kell elvégeznie a tankönyv értékelését. 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy - mint azt kutatásaim is alátámasztják - a tan
könyv a nyelvtanításban kulcsfontosságú szerepet tölt be, gyakran a tankönyv temati
kája szolgáltatja a nyelvtanár számára a tantervet. Ennek megfelelően a nyelvkönyvet 
csak alapos értékelés után lehet kiválasztani. Williams (1983), Sheldon (1988) és Ellis 
(1997) részletes szempontrendszert dolgoztak ki, melynek figyelembevételével érde
mes elemezni egy-egy nyelvtanításban használt könyvet.

Magyarországon az iskolai nyelvoktatás alapvetően egy adott nyelvkönyv haszná
latára épül. Emellett igen sok érv szól, mivel a legtöbb tanárnak nem áll rendelkezésé
re olyan eszköztár (állandó fénymásolás, videós anyagok lejátszása, autentikus anya
gok, anyanyelvű kollégák stb.), melynek birtokában minden csoportnak testre szabott 
anyagot állíthat össze. Nyelvkönyv nélkül nem könnyű azt sem biztosítani, hogy a 
hiányzók bepótolják az elmulasztott órák anyagát. A tankönyvhasználat tehát mind a 
nyelvtanár, mind a nyelvtanuló munkáját megkönnyíti.

Magyarországon az iskolai tanári munkaközösségek szabad kezet kapnak a tankönyv 
megválasztásában. Ez újabb nehéz feladat elé állítja a tanárokat, különösen a nyelvta
nárokat, hiszen a 90-es évek közepe óta a nyelvkönyvpiac igen gazdag tankönyvvá
lasztékot kínál. A választás megkönnyítésére Némethné és Ötvösné (1997) egy jól is
mert angol tankönyv elemzésén keresztül javasol tananyag-értékelési szempontokat, 
melyek segítenek megtalálni a tantervi követelményekhez is igazodó, megfelelő nyelv
könyvet. Zalánné és Petneki (1997) gyakorló nyelvtanárok bevonásával készített egy 
olyan kérdőívet, melynek használata lehetővé teszi az iskolai nyelvoktatásban hasz
nált nyelvkönyvek minősítését. Kurtán (2001) ugyancsak rámutat, melyek azok az ál
talános és részletes értékelési kritériumok, amelyeket figyelembe kell venni a nyelv
könyv értékelésekor.

A tankönyvek vizsgálatánál fontos megjegyezni, hogy azok használata igen sokfé
le lehet. A nyelvtanárok egy része képes kritikusan értékelni a nyelvkönyvet és felmérni, 
hogy mely pontokon érdemes vagy szükséges azt kiegészíteni más anyagokkal. Elő
fordul olyan szélsőséges eset is, amikor egy nyelvtanár csakis a nyelvkönyvet tanítja, 
még a feladatok sorrendjét sem variálja, és nem méri fel, hogy egy-egy feladatra mennyi 
időt érdemes szánni. Ez a kritikátlan tankönyvhasználat még inkább felhívja a figyel
met arra, hogy a tankönyv önmagában nem elég a nyelvtanításhoz, s csak a „kellő 
módszertani tudással fölfegyverzett, szuverén tanáregyéniség” (Medgyes Péter előszava 
in: Zalánné és Petneki Hogyan válasszunk nyelvkönyvet? 1997) képes alkotó módon 
építeni a tankönyvre és tervezni.
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7.2. A csoportsajátosságok
Breen (1985) a tanítás szociális kontextusának elemzésekor rámutat, hogy a tanárok 
és a tanulók közösen alkotják meg az órák mikro-kultúráját. A csoport, habár egyénekből 
áll, mégsem pusztán az egyének személyiségének összességét jelenti, hanem azokból 
formálódva, saját személyiséggel bír. Ennek a személyiségnek éppúgy megvannak a 
saját szokásai és jellemvonásai, mint az egyénnek. A tanár a tervezéskor a csoport sze
mélyiségének, valamint az egyéni tanulók személyiségének ismeretében építi fel az órát.

Allwright és Bailey (1991) a tanár, a tanulók és a tananyag interakciójának leírása
kor rámutat, hogy az órát a tanár és a tanulók együtt alkotják meg. Következtetéskép
pen a tanárnak már a tervezési fázisban fel kell készülnie a tanulók várható reakcióira, 
tervének kialakításakor figyelembe kell vennie a tanulók sajátosságait. Freeman (1996) 
szintén a csoportsajátosságok meghatározó szerepét emeli ki a tervezésről írt rövid 
áttekintésében. Felhívja a figyelmet arra, hogy a tanárokat sokkal inkább a tananyag
nak a konkrét csoportra történő alkalmazása motiválja a tervezéskor, semmint bizonyos 
tanítási célok elérése. Hunyady és Nádasi (2000) ugyancsak hangsúlyozzák a csopor
tok számára készített tanmenet, valamint az egyéni és csoportos fejlesztési tervek je
lentőségét, mivel tervezni csak a megismert jellemzők alapján lehet.

A csoportsajátosságok figyelembevétele és a tankönyvhasználat szorosan összekap
csolódnak a nyelvtanítás esetében. A nyelvtanárnak pontos képe van arról, hogy me
lyik csoportja milyen munkában vesz részt szívesen s milyen típusú feladat megoldása 
jelent az adott csoportnak sikerélményt. Vannak élénk csoportok, ahol a különböző 
versenyek, játékok és csoportbeszélgetések nagyon népszerűek, más csoportok pedig 
jobban szeretnek olvasási feladatokban vagy magnó-hallgatásban elmélyülni. A nyelv
tanár célja természetesen a különböző feladatok variálása, de a csoport karaktere min
dig meghatározza, hogy a tankönyv által felkínált feladatokat hogyan alkalmaznia a 
nyelvórán.

8. Összegzés
A tanulmány a tanári tervezés angol nyelvű szakirodalmát foglalta össze - néhány he
lyen a magyar helyzetre vonatkoztatva azt - magyar nyelvű szakirodalomi utalásokkal 
is kiegészítve. A magyar nyelvoktatás helyzete és azon belül a nyelvtanárok tervezési 
stratégiái még részletes feltérképezésre várnak. A tervezés szakirodalmának áttekinté
se ugyanakkor segít abban, hogy a felvetődő kérdések alapján új kutatási irányvonala
kat jelöljünk ki a nyelvtanári tervezést illetően. Az első általános kérdés, ami megfo
galmazódik: hogyan terveznek ma a nyelvtanárok? Ezt a kérdést konkrétabb kérdések 
megválaszolásával járhatjuk körül, melyek a következők lehetnek: Miért terveznek a 
nyelvtanárok? A tervezés milyen szintjei (éves, féléves, anyagrész-, óratervezés stb.) 
figyelhetők meg? Milyen egyéni tervezési stílusok léteznek? Melyek a tervezést befo
lyásoló tényezők? A szakirodalomban kiemelt két tényező, a tankönyv és a csoportsa
játosságok milyen módon befolyásolják a tervezést? A cikk ugyan nem említette, de 
valószínű, hogy a különböző vizsgák (állami nyelvvizsga, érettségi vizsga) is hatnak a 
tervezésre. Ha igen, akkor hogyan?

Az angol nyelvű szakirodalom megismerése azért lehet érdekes számunkra, mert 
az angol nyelvterületen végzett kutatások tapasztalatai segíthetnek abban, hogy választ 
találjunk ezekre a kérdésekre.
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Jegyzetek
1A magyar fordítás nem adja vissza megfelelően az angol eredetiben használt szakkifejezése
ket, melyek a tanári döntéshozatal irodalmában alapkifejezéseknek számítanak. Ezért tartom 
fontosnak, hogy megadjam az angol kifejezéseket is: tanítás előtti -preactive, tanítás közbeni - 
interactive, tanítás utáni - postactive.
2 Az általam használt automatizmus angol eredetije a routine szó. Ennek a magyar fordítására 
szándékosan nem a magyar rutint használtam, mivel a magyarban a rutin jelentése (tapasztalat) 
eltér az angol routine jelentésétől, s ez az eltérés megtévesztő lehet. Bizonyos kifejezésekben a 
magyar rutin negatív jelentést is hordozhat, pl. „rutinból tanít”.

Irodalom
Allwright, D. és Bailey, K. (1991). Focus on the language classroom. Cambridge University Press: 

Cambridge.
Berliner, D. (1987). „Ways of thinking about students and classrooms by more and less experienced 

teachers.” In: J. Calderhead (szerk.), Exploring teachers' thinking. Cassell: London.
Breen, M. P. (1985). „The social context for language learning - a neglected situation?” Studies in 

Second Language Acquisiation, 7/1, pp. 135-158.
Calderhead, J. (1984). Teachers' classroom decision-making. Holt, Rinehart & Winston: London.
Carter, K., Sabers, D., Cushing, K., Pinnegar, S., & Berliner, D. (1987). „Processing and using 

information about students: A study of expert, novice and postulant teachers.” Teaching and 
Teacher Education, 3/2, pp. 147-157.

Clandinin, J. és Connelly, M. (1986). „What is »personal’ in studies of the personal.” In: M. Ben- 
Peretz, R. Bromme & R. Halkes (szerk.). Advances of research on teacher thinking. Swets North 
America: Berwyn, Ill.

Clark, C. M., és Peterson, P. (1986). „Teachers’ thought processes.” In: M. C. Wittrock (szerk.). 
Handbook of research on teaching. Macmillan: New York.

Clark, C. M., és Yinger, R. J. (1979). „Three studies of teacher planning.” In: Research Series No. 
55. East Lansing, MI: Institute for Research on Teaching, Michigan State University.

Clark, C. M., ésYinger, R. J. (1987). „Teacherplanning.” In: J. Calderhead (szerk.). Exploring teachers' 
thinking. Cassell: London.

Ellis, R. (1997). „The empirical evaluation of language teaching materials.” ELT Journal 51/1, pp. 
36-42.

Freeman, D. (1989). „Teacher training development and decision making: A model of teaching and 
related strategies for language teacher education.” TESOL Quarterly, 23/1, pp. 27-45.

Freeman, D. (1996). „Redefining the relationship between research and what teachers know.” In: K. 
Bailey és D. Nunan (szerk.), Voices from the language classroom. Cambridge University Press: 
Cambridge.

Gaul, E. (1997). „Tervezés” [szócikk]. In: Báthory Z. & Falus I. (szerk.). Pedagógiai Lexikon. Keraba: 
Budapest.

Hunyady, Gy., és Nádasi, M. (2000). Pedagógiai tervezés. Comenius Bt.: Pécs.
Jackson, P. W. (1968). Life in classrooms. Holt, Rinehart, & Winston: New York.
Káldi, T., és Kádárné Fülöp, J. (1996). Tantervezés. Útmutató a helyi tanterv kiválasztásához, szer

kesztéséhez., írásához. Iskolaszolga: Budapest. Kerettantervek 2000.
Az alapfokú nevelés-oktatás kerettantervei. Budapest, 2000.
A középfokú név elés-oktatás kerettantervei (Gimnázium). Budapest, 2000.
A középfokú nevelés-oktatás kerettantervei (Szakközépiskola, szakiskola). Budapest, 2000.
Kurtán, Zs. (2001). Idegen nyelvi tantervek. Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest.



26 Szabó Éva

Leinhardt, G., és Greeno, J. (1986). „The cognitive skill of teaching.” Journal of Educational Psycho
logy, 78/2, pp. 75-96

Némethné Hock, I., és Ötvösné Vadnay, M. (1997). „A bőség kosara, avagy hogyan válasszunk jól 
nyelvkönyvet?” Iskolakultúra, 11, pp. 20-28.

Nemzeti Alaptanterv (1995). Nemzeti és Közoktatási Minisztérium: Budapest.
Nunan, D. (1988). Syllabus design. Oxford University Press: Oxford.
Pajares, F. (1992). „Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct.” Review 

of Educational Research, 62/3, pp. 307-332.
Prabhu, N. S. (1992). „The dynamics of the language lesson.” TESOL Quarterly, 26/2, pp. 225-241. 
Richards, J. C. (1994). The sources of language teachers' instructional decisions. Paper presented at 

the Georgetown University Round Table on Educational Linguistics, Crosscultural Communi
cation, and Global Independence.

Sardo-Brown, D. (1990). „Experienced teachers’ planning practices: A US survey.” Journal of Edu
cation for Teaching, 16/1, pp. 57-71.

Sheldon, L. (1988). „Evaluating ELT textbooks and materials.” ELT Journal 42/4, pp. 237-246.
Shulman, L. (1987). „Knowledge and teaching: Foundations of the new reform.” Harvard Educational 

Review 57/1, pp. 1-22.
Szebenyi, P. (1996). Helyi tantervépítőkézikönyv. Raabe: Budapest.
Tyler, R. W. (1950). Basic principles of curriculum and instruction. University of Chicago Press: 

Chicago.
Westerman, D. (1991). „Expert and novice teacher decision making.” Journal of Teacher Education, 

42/4, pp. 292-305.
Williams, D. (1983). „Developing criteria for textbook evaluation.” ELT Journal 37/3, pp. 251-255. 
Woods, D. (1996). Teacher cognition in language teaching. Cambridge University Press: Cambridge. 
Yinger, R. (1979). „Routines in teacher planning.” Theory and Practice, 18/3, pp. 163-169.
Yinger, R. (1982). „A study of teacher planning.” In: W. Doyle & T. L. Good (szerk.). Focus on 

teaching: Readings from the Elementary School Journal. University of Chicago Press: Chicago.
Zalánné Szablyár, A., és Petneki, K. (1997). Hogyan válasszunk nyelvkönyvet? Soros Alapítvány: 

Budapest.

Szeptemberben aktualizált, új kiadásban je
lenik meg ismét a szerzőpáros már-már rend
hagyónak számító módszertani könyve. Nap
jainkban, a száraz nyelven fogalmazott, ada
tokat közlő szakkönyvek korában üdítően 
hat a dialógus, amelyet Medgyes Péter fej
tegetései formájának választott. Major Évá
nak az egyes fejezetekhez fűzött jegyzetei 
elméleti összefoglalót nyújtanak az adott té
makörről, utalnak a különböző irányzatok
ra, felsorolják a legfontosabb angol, német, 
francia, olasz és orosz szakirodalmat, vala
mint kérdéseket és feladatokat adnak, ame
lyek megoldása a könyv végén található.

200 oldal, 1980 Ft


