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Szókincs-elsajátítási stratégiák

Bevezető
Az alábbiakban a szókincs elsajátítása során használt gyakoribb stratégiákat tekintem 
át. Az első fejezet az elsajátítás pszichológiai hátterét vázolja fel, a stratégiák működé
si alapjának jobb megértése céljából. A második fejezet a stratégiák csoportosítását 
tartalmazza, a következő pedig a stratégiák használatának kérdéseit taglalja. A negye
dik fejezet a használati gyakoriság és a hasznosság szubjektív megítélésének néhány 
aspektusát mutatja be. Végül a tanulási folyamatban, a metakognitiv szemléletmód 
jegyében összegzem a stratégiák jelentőségét.

I. A szavak elsajátításának pszichológiai háttere
Először a szavak elsajátítása során végbemenő pszichológiai folyamatokról szeretnék 
rövid áttekintést nyújtani, hogy a későbbiekben, a stratégiák vizsgálata során világosabb 
legyen, hogyan és miért működnek az egyes stratégiák az elsajátítás folyamatában.

A szavak az agyban az úgynevezett mentális lexikonban tárolódnak. Ez nem egy 
konkrétan lokalizálható hely az agyban, bár bizonyos agyi területek sérülései konkré
tan meghatározható összefüggéseket mutatnak a beszéd, illetve írás zavaraival. Kiala
kulásában és fejlődésében a tudatos és nem tudatos tanulás egyaránt szerepet kap. 
Funkciói: a bemenet, a raktározás és a felidézés.

Bemenet. Az emlékezet működése igen összetett, több modul közötti folyamatok 
eredménye. Az alábbiakban egy „három táras” modellt mutatunk be. A környező vi
lágból az érzékelő tárakba érkező ingerek közül a figyelem segítségével szelektálunk, 
s bizonyos információkat a rövid távú (más néven munka-) memóriába helyezünk. Itt 
korlátozott számú elem (kb. 7), korlátozott ideig (10-30 másodpercig) képes tárolód
ni, így ismétlés segítségével át kell juttatni az információt a hosszú távú memóriába. 
Az új információ beépülése, a régihez való kapcsolódása pozitív vagy negatív interfe
renciával és az információ átrendeződésével jár. A teljes körű beépüléshez, sokoldalú 
asszociációs kapcsolatok kialakulásához ciklikus ismétlésekre van szükség.

(érzékelő tárak ) ngyclcm (rövid távú memória) isméllés (hosszú távú memória) 
elhalványulás áthelyezés interferencia

7. ábra (Eysenck-Keane, 1997 nyomán)
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Tárolás. A mentális lexikonban a szavak nem véletlenszerűen, hanem struktúrákba 
rendeződve helyezkednek el. Ezek természetét illetően több nézet van, s tovább foly
nak a kutatások.

Az információ kódolása: A kettős kódolás elmélete szerint az információk kettős 
módon tárolódnak a memóriában (Paivio, 1986): logogének, azaz verbálisán kódolt 
reprezentációk és imagének, azaz nem verbálisán kódolt reprezentációk formájában. 
Mindezek között pedig asszociációk működnek.

Az információ szerkezete: Collins és Quillian (1969) szerint a mentális lexikon egy 
tematikusán szerveződő, hierarchikus jelentésháló. Kialakulása az agyban lévő neu- 
ronhálón alapul, melyben biokémiai folyamatok során változások történnek. - Rosch 
(1978) szerint a szavak kapcsolatai kategóriákon alapulnak, melyeknek centrális ele
me a prototípus, az azzal való „hasonlóság” adja a kategórián belül a szavak kapcsola
tát. Például a madár kategóriának adott országban - a környezeti adottságok függvényé
ben - a veréb a prototípusa; s a pingvin, minthogy kevesebb tulajdonságban osztozik 
a verébbel, perifériálisabb, mint a rigó. (Ugyanakkor egy másik földrajzi környezet
ben másik madár, például a vörösbegy tekinthető a kategória centrális elemének.) - Fay 
és Cutler (1977) arra hívja fel a figyelmet, hogy a beszédprodukció és percepció szem
pontjából a szavak tárolása különböző elvek alapján hatékony, hiszen a produkció a 
jelentéseket kiindulásként véve, azokhoz keres formát, míg a hallásértés a hangalak
ból kiindulva értelmezi a hallottakat.

beszédprodukció: 
hallásértés/percepció:

folyamat
jelentés -> forma/hangalak 
hangalak -> jelentés

info, optimális tárolása 
jelentés szerint 
hangalak szerint

2. ábra

Másrészről az anyanyelvbcn és az idegen nyelvben elkövetett tévesztések is többfélék 
lehetnek: szemantikai alapúak (túl meleg helyett hideg), keverékszavak (minai <— minor/ 
trivial), hasonló hangzású szóval való felcserélések (apartment —» appointment)', vagyis 
szemantikai és fonológiai tulajdonságok hasonlóságán egyaránt alapulhatnak. Mind
ezek alapján úgy vélik, hogy az anyanyelvben egyetlen mentális lexikon létezik, de az 
két hálózat által hozzáférhető: egy fonológiai és egy szemantikai által. Mindehhez já
rul a pragmatikai aktiváció, amely adott szövegkörnyezetben aktivál bizonyos elemeket.

Az, hogy egy adott személyben mi a kapcsolat L1 és L2 lexikonok között, messze 
nem eldöntött kérdés. Asszociációs kapcsolataik minden bizonnyal vannak, sőt Meara 
(in: Spolsky, 1999) szerint bilingvis személyekben az L1 lexikon struktúrái befolyá
solhatják az L2 elsajátítását (más lenne tehát egy francia - angol, mint egy arab - an
gol kétnyelvű mentális lexikona).

Felidézés. A mentális lexikon szerveződése, mint láttuk, hatással van a lehívásra. A 
fogalmi szinten, kognitív térképekkel leírható módon, a szemantikus memória által tárolt 
információk sokoldalú kapcsolatokkal rendelkezvén, különböző asszociációk segítsé
gével felidézhetők. Az epizodikus memóriában, tér- és időviszonyok szerint, szubjek
tív módon tárolt információk kevésbé beágyazottak a kognitív struktúrába.

Mindezen kutatási eredmények a tanítás szempontjából számos implikációt hordoz
nak. Az elsajátítás során célszerű többoldalú kapcsolatok kialakítása a memóriában, 
hiszen a mentális képek, kapcsolatok a verbális és nem verbális kódolási rendszerek 
között segítik a felidézést. Amint láttuk, a mély feldolgozás segíti az elsajátítást (értei-
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mes feladatok, dolgozni a szavakkal), hiszen az epizodikus memória szintjén túllépve, 
a szemantikus memória hatékonyabb beépülést biztosít. Megállapítható az is, hogy a 
pszichológiai értelemben konkretizált, valós anyag jobban elmélyül, különösen szemé
lyes élményekhez kapcsolva. Látható az is, hogy az önállóság, saját tanulási stratégiák 
felfedezése fontos, hiszen saját kognitív stílusában dolgozva lehet a legsikeresebb a 
tanuló.

II. A szótanulási stratégiák csoportosítása
A szókincs elsajátítását kognitív keretbe helyezve, s a kognitív kutatásoknak a meta- 
kogníció területén elért újabb eredményeit figyelembe véve a gyakoribb szókincsta
nulási stratégiákat tekintem át a következőkben annak fényében, azok hogyan viszo
nyulnak az elméleti eredményekhez, milyen hatékonysággal működnek a gyakorlat
ban, és kitérek fejleszthetőségük néhány kérdésére is.

A szótanulási stratégiák csoportosításához Schmitt rendszerét vettem alapul (Schmitt 
- McCarthy, 1997), és kiegészítettem más forrásokból, illetve saját tapasztalatból gyűj
tött stratégiákkal. Schmitt alapvetően kétfajta kategóriarendszer szerint építkezik. Cook 
és Mayer (1983), valamint Nation (1990) alapján megkülönböztet a szó jelentésének 
felismerésére irányuló és a szó megjegyzésére irányuló stratégiákat. Másrészről Ox
ford (1990) rendszere nyomán a következő stratégiai csoportokat jelöli közös vonások 
alapján:

- szociális stratégiák: a másokkal való interakciót használja fel a tanuló a nyelvta
nulás elősegítésére;

- emlékezeti avagy memória-stratégiák: az új anyagot a meglévő tudáshoz kapcsolja;
- kognitív stratégiák: a célnyelvet manipulálja, transzformálja a tanuló;
- metakognitiv stratégiák: a tanulási folyamat tudatos irányítására, tervezésére, 

monitorozására, értékelésére irányulnak.
Ezeket a kategóriákat egészíti ki Schmitt a szójelentés meghatározására irányuló 

önálló, mások segítségére nem támaszkodó stratégiák kategóriájával.
Természetesen az egyes stratégiák besorolása nem mindig teljesen egyértelmű. 

Például a külföldiekkel való beszélgetés szociális interakció, de tudatosan alkalmazott 
önfejlesztő módszerként a metakognitiv kategóriába is tartozhat. Az egyes stratégiák
nak számos többé-kevésbé eltérő változata létezhet (például a tanuló kérhet társaitól 
anyanyelvi megfelelőt, körülírást, példamondatot); de az áttekinthetőség kedvéért csak 
az alapváltozatot vettük figyelembe.

A stratégiákat a fenti felosztás alapján csoportosítva táblázatban tekintem át. A táb
lázatban ugyanakkor feltüntettem két százalékértéket is, melyek lehetővé teszik, hogy 
összehasonlítsuk az egyes stratégiák használati gyakoriságát, illetve a tanulók által ítélt 
hasznosságát. A Schmitt által publikált felmérés japán diákok kérdőíves megkérdezé
se útján készült, a kérdőíven szereplő stratégiákhoz rendel számszerű eredményeket, a 
diákok által kiegészítésként felvetett, valamint az általam gyűjtött stratégiák mellett 
azonban „-’’jelet találunk, hiszen ezek használatáról nem nyilatkoztak. Mint látni fog
juk, a kísérletben kapott képhez igencsak hasonló tendenciák mutatkoznak a magyar
országi tanárok tapasztalatai szerint, így ezeknek az adatoknak a tanulmányozása is 
tanulságos lehet.
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SZÓKINCSTANULÁSI STRATÉGIÁK

használat
%

hasznosság 
%

A SZÓJELENTÉS FELISMERÉSE
A szójelentés meghatározása 
(mások segítsége nélkül)

SZÓFAJ ELEMZÉSE 32 75
Toldalékok és tövek elemzése 15 69
L, cognate (közös tőből származó szó) keresése 11 40
kapcsolódó képek, gesztusok elemzése 47 84
kontextusból találgatás 74 73
kétnyelvű szótár 85 95
egynyelvű szótár 35 77
szólisták - -
szókártyák - -
összetett szavak szerkezetének elemzése - -

SZOCIÁLIS STRATÉGIÁK
(interperszonális kapcsolatok segítségével)

L, megfelelő kérése a tanártól 45 61
szinonima, körülírás kérése a tanártól 42 86
az új szót tartalmazó mondat kérése a tanártól 24 78
tanulótársaktól szójelentés kérése 73 65
a jelentés meghatározása csoportmunka során 35 65

KONSZOLIDÁCIÓS STRATÉGIÁK 
(a szó megerősítése)
SZOCIÁLIS STRATÉGIÁK

a szó jelentésének felfedezése és gyakorlása csoportmunkával 30 51
a tanár a diákok szókártyáit v. szólistáit ellenőrzi 3 39
anyanyelvi beszélőkkel való interakció - -

MEMÓRIA STRATÉGIÁK

a szó jelentésének képi reprezentációjával történő tanulása - -
a szó jelentésének képi megjelenítése 50 38
a szónak személyes tapasztalathoz kapcsolása 37 72
a szónak hasonló jelentésű szavakhoz kapcsolása 13 54
a szónak rokon értelmű vagy ellentétes értelmű szavakhoz kapcsolása 41 88
szemantikai térképek használata 9 47
skálák használata fokozatokat kifejező melléknevek esetén 16 62
„memóriafogas módszer" - -
„ismerős helyek" módszer - -
szavak csoportosítása - -
szavak csoportokban ábrázolása a papíron - -
új szavak használata mondatokban 18 82
a szavak összekapcsolása történetben - -
szavak logikai sorrendbe rakása, kategorizálás - -
a szó helyesírásának megfigyelése 74 87
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a szó hangzásának vizsgálata 60 81
a szó hangos kimondása 69 91
a szó formájának képi megjelenítése 32 22
a kezdőbetű aláhúzása - -
konfiguráció - -
„kulcsszavas" módszer 13 31
tövek és toldalékok emlékezetbe vésése 14 61
szófaj emlékezetbe vésése 30 73
a jelentés körülírása 40 77
cognate-szavak használata a tanulás során 10 34
idióma szavainak együttes elsajátítása 48 77
fizikai cselekvés az elsajátítás folyamán 13 49
szemantikai alkotóelemeket szemléltető táblázat használata - -

KOGNITÍV STRATÉGIÁK

szóbeli ismétlés 76 84
írásbeli ismétlés 76 91
szólisták 54 67
szókártyák 25 65
jegyzetek készítése az órán 64 84
a tankönyv szószedetének használata 48 76
szólisták hallgatása magnószalagról - -
tárgyakra L2 nevüket tartalmazó cédulák felragasztása - -
szótárfüzet vezetése - -

METAKOGNITÍV STRATÉGIÁK

L2 nyelvű média alkalmazása (dalok, filmek, hírműsorok, stb.) - -
önmaguk tesztelése szótesztekkel - -
ütemezett gyakorlás - -
új szó átugrása, kihagyása 41 16
többszöri visszatérés ugyanarra a szóra 45 87
a célnyelvi országban való tartózkodás - -
a megtanulásra szánt szavak önálló kiválasztása - -

III. A stratégiák használata
Az alábbiakban a felsorolt stratégiák alkalmazásához fűződő megjegyzések, további 
kutatási eredmények és gyakorlati tapasztalatok következnek.

A szójelentés felismerésére irányuló stratégiák
Az első csoportba tartozó stratégiák némelyike veszélyeket hordoz magában. A szó
elemek, illetve az. összetett szavak elemeinek analízise téves következtetésekhez vezet
het, így ezeket a stratégiákat célszerű a kontextusból való következtetéssel kombinál
ni, annak kiegészítéseként használni.

A cognate-szavak, az és L2 nyelvekben meglevő, közös őstől származó, illetve 
átvett szavak nagy segítséget jelenthetnek (pl. angol mother - német Mutter), de „ha
mis barátok” is akadhatnak közöttük, melyek félrevezethetik a tanulót (pl. az angol 
actually szó jelentése: ‘valójában, ténylegesen’ - a magyar tanulók azonban gyakran
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próbálják ‘aktuális’ értelemben használni). Ha azonban a tanulónak sikerül feltárnia a 
jelentést az anyanyelvi pár segítségével, nagy segítséget talál az emlékezetbe véséshez.

A kontextusból való találgatás nem kizárólag a nyelvi környezetre utalhat, számos 
forrás segítheti a megértést: pl. mellékelt képek, a beszédet kísérő mimika, gesztusok, 
intonáció. - Szűkebb értelemben véve a szövegkörnyezetet, az új szót körülvevő nyel
vi információt értjük kontextuson. Ahhoz azonban, hogy ebből ténylegesen sikeres, 
pontos és hatékony legyen a találgatás, speciális követelményeknek kell érvényesülni
ük. A tanulónak megfelelő nyelvi szinten kell lennie, az adott témakörben elégséges 
háttérismeretekkel kell rendelkeznie, és képesnek lennie végigmenni a következtetési 
folyamaton. Magának a kontextusnak is rendelkeznie kell elégséges utalással, mely 
lehetővé teszi a következtetést. Ezeknek a feltételeknek a hiánya - főként kezdő nyelv
tanulók esetén - sikertelenséghez, frusztrációhoz, illetve téves jelentés-meghatározás
hoz vezethet. A folyamat pedig túlságosan lassú lehet. Némely kutató (Hulstijn 1993, 
in: Schmitt - McCarthy, 1997:238) arra is felhívja a figyelmet, hogy adott helyzetben 
megértett szó nem feltétlenül rögzül hosszabb távon, ehhez többszöri találkozás kell a 
szóval, lehetőleg minél sokoldalúbb kontextusokban.

A szótárhasználat terén a kétnyelvű szótárak még mindig népszerűbbek a tanulók 
körében, mint az egynyelvűnek, annak ellenére, hogy az utóbbiak általában több infor
mációt tartalmaznak. Az új tanulói szótárak pedig, a mélyebb feldolgozást segítendő, 
feladatsorokkal már a kognitív, sőt metakognitiv stratégiákat is bevonják.

A kommunikatív nyelvoktatás az „élethűbb” kontextusból találgatás módszerét 
részesíti előnyben, a tanulók azonban a vizsgálatok szerint szólistákon, szókártyákon, 
vagyis kontextus nélkül, izoláltan bemutatott szavakat is igen hatékonyan tanulnak. 
Felmerülhet a több aspektusú prezentáció: a szólistákon bemutatott, részlegesen (alap
jelentésben) megtanult szavak mentális reprezentációját többféle szövegkörnyezetben, 
periodikusan visszatérő szerepeltetéssel finomítjuk.

Szociális stratégiák
A tanórán két fő lehetőség merül fel a másoktól való segítségkérésre: a tanár és a diák
társak. Minthogy sok tanulóban tovább él a „tanár, mint a tudás kizárólagos letétemé
nyese, autoritás” képzete, az oktató hasznos, megbízható, gyors forrásnak bizonyul. A 
diáktársaktól való információszerzés ugyanakkor nem jár azzal a kockázattal, hogy a 
tanuló nem tudását fedi fel a tanár előtt, így gyakran alkalmazzák. A csoportmunka 
jellegzetessége, hogy általában növeli a motivációt, és sokoldalú interakciós helyzetet 
teremt, így több aspektusból is fejleszthet egyszerre. Segíti az információ aktív feldolgo
zását, növeli az általános együttműködési készséget, és több időt és lehetőséget ad a 
diákoknak a célnyelv szabad használatára, mint az oktató által „kézi vezérelt” feladatok.

A szó anyanyelvre fordítása gyors, félreérthetetlen, és az Lj-ben meglévő informá
ciókat is hozzákapcsolja a szóhoz (asszociációkat stb.). Éppen ebben rejlik azonban 
veszélye: téves információk is átszármazhatnak (pl. vonzat-struktúrák), hiszen az L] 
és L2 szavak ritkán teljesen ekvivalensek használati szabályaik, kollokációik, paradig- 
matikus viszonyaik stb. tekintetében. Másrészt a fordításhoz a tanárnak ismernie kell a 
tanuló anyanyelvét, s ez nemzetközi csoportokban problémát jelenthet.

A parafrázisok, körülírás alkalmazása a diákot további önálló gondolkodásra ser
kenti, s lehetőség a szemantikai mezőben való elhelyezésre, rokon és ellentétes értel
mű szavak összekapcsolására az új szóval.
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Konszolidációs stratégiák
Szociális stratégiák
A csoport és a tanárok szerepéről már szó esett. Kitüntetett szerep jut a külső források 
között az anyanyelvi beszélőknek, hiszen teljesen autentikus inputot szolgáltatva több
nyire az élet produkálta valós kommunikációs helyzetekben találkozik velük a nyelv
tanuló (jelen esetben elsősorban nem a nyelvtanfolyamokon oktató külföldiekről be
szélünk).

Memória-stratégiák
A legtöbb ide tartozó módszer azon alapul, hogy az új szót a már meglevő ismeretek
hez kapcsolja képek vagy csoportképzés alapján.

A kettős kódolás elmélete alapján a verbális és nem verbális kódolás segítheti és 
megerősítheti egymást, tehát már a kódolás szakaszában megkönnyíthetjük helyzetünket 
a tárolást és lehívást elősegítő eljárások alkalmazásával. Az illusztrációk, képek, diag
ramok így nemcsak a szemantizációt könnyíthetik meg, hanem a tárolást is, és minden 
egyes lehívás alkalmával megerősödnek a kétfajta, egymást kölcsönösen előhívó rep
rezentáció kötelékei. Több kísérletben L2 szavak párosítása képekkel a tanulás során 
hatékonyabbnak bizonyult, mint Lj megfelelőjükkel való párosításuk (Kopstein és 
Roshal, 1954, in: Schmitt - McCarthy, 1997:212.).

Saját személyes élmények alapján történő képi megjelenítések különösen hatékonyak 
lehetnek. A konkretizálás, pszichés értelemben megfoghatóvá, személyessé tétel az 
effektiv tényezők bevonásával is segít az asszociációk, sokoldalú idegrendszeri kap
csolatok kiépítésében.

Hasonlóképpen, a memória szerveződése - a szavak közötti asszociációs kapcso
latok, a jelentésháló - célszerűvé teszi a kapcsolódó szavak együttes prezentációját. 
Jelentésbeli kapcsolatok alapján az egy csoportba tartozó szavak gyorsabban megje- 
gyezhetők, majd lehívhatók (pl. gyümölcsök - alma, szőlő, banán ...). Kísérletekben 
egy azonos szemantikai mezőbe tartozó szó elhangzása után gyorsabban reagál az alany 
a ltívánt szó lehívásában, mint semleges szavak után. Úgy tűnik tehát, hogy egy-egy 
szó alkalmazása aktiválja valamilyen szinten a hozzá kapcsolódó többi szót is. A szino
nimák, antonímák, hiponímák így erősíthetik egymást a memóriában. Megfelelő bevi
telükre használhatunk pl. szemantikai térképeket, szemantikai összetevőket szemlél
tető táblázatokat.

A különböző fokozatokat kifejező mellékneveket, határozókat skálákon szemlél
tethetjük (pl. óriási, hatalmas, nagy ... pici).

Speciális memória-stratégiák is léteznek a szemantikailag nem kapcsolódó szavak 
képzetek segítségével történő összekapcsolására. A memóriafogasok használatának 
lényege, hogy egy memóriafogas-sort alakít ki a tanuló (egy szó/kép-sort), melynek 
aztán minden egyes tagjához hozzárendelhet egy megtanulandó szót, azaz közös men
tális képet kreál a „fogas-szó” és az új szó segítségével. A felidézés során a közös kép
ről beugrik a hozzárendelt szó. Franciául tanuló angol diákokkal végzett kísérletben a 
memóriafogasok alkalmazásával kétszer annyi szót sajátítottak el a diákok, mint a 
mechanikus ismétlő memorizálással (Paivio és Desrochers, 1979, in: Schmitt - Mc 
Carthy, 1997:213.).

Az ismerős helyek módszerében a tanuló egy ismerős helyszínt (utcát, házat) kép
zeletben végigjárva, annak egyes pontjain helyezi el az új információt. A felidézés során
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sorjában újra végigjárja az útvonalat, az egyes pontokhoz asszociatívan társított infor
mációt begyűjtve. Èz a módszer is mintegy dupla mennyiségű szó megjegyzését tette 
lehetővé Bower 1973-as kísérlete szerint.

A szavak csoportosítása, ösztönösen természetes folyamatnak tűnik. Ha már a be
mutatásuk is így történik, ezzel megkönnyítjük az emlékezetbe vésést, hiszen a struk
turált információ bevitele és tárolása is hatékonyabb, mint a strukturálatlané. Nemcsak 
a már fent említett szemantikai csoportokat használhatjuk azonban fel, hanem például 
a papíron is elhelyezhetjük a szavakat különböző alakzatokban. Az új szavakat tartal
mazó, összefogó mondatok, történetek is hatékonynak bizonyulnak.

A lehívást segítheti a szó formai elemeire való összpontosítás is: a leírt forma vagy 
a hangalak tanulmányozása. Az első betű, a hangsúly-minta, a szóhosszúság mind fontos 
információ a szavak tárolása során. Amikor például a „nyelvünk hegyén” van egy szó, 
számtalan információt tudunk róla mondani, csak éppen magát a szót nem, s gyakran 
egy hasonló hangzású szó aktiválódik helyette. Ezért egy rímelő szó keresése, a kezdő
betű kiemelése színessel, esetleg a szó körberajzolása segíthet a későbbi felidézésben.

A kulcsszavas módszer egyesíti a két nyelvben meglévő fonológiai formákra és a 
jelentésekre való támaszkodást. A módszer lényege, hogy a tanuló keres egy szót saját 
nyelvében, melynek hangzása hasonlít a célnyelvben elsajátítandó szóhoz. Ezután egy 
olyan képet hoz létre elméjében, amelyben az anyanyelvi szó jelentése kapcsolódik a 
célnyelvi szó jelentésével (pl. angol hűt- magyar hat szó kapcsolódhat hat kis kunyhó 
képében). A későbbiekben az L2 szó hallatán felidéződik e kép, és így a szó jelentése. 
A módszer hatékonyságára vonatkozó adatok kissé ellentmondóak, Atkinson és Raugh 
1975-ös és Pressley 1982-es vizsgálatai (in: Schmitt - McCarthy, 1997:214.) igen ha
tékonynak találták, míg más, csoportokban oktatott alanyok nem tudták jól hasznosí
tani. Problematikus lehet az anyanyelvben megfelelő hangzású szót találni, viszony
lag hosszú időt vesz igénybe az asszociatív képek kreálása, és a módszer újdonság-erejét 
vesztve többnyire háttérbe szorul a felszínesebb, de már bejáratott technikák mellett a 
tanulók többségénél. Azt is kritikaként hozzák fel, hogy inkább csak a hallás utáni 
megértésnél hasznos, a produkciónál kevésbé.

Különös jelentőséget tulajdonítanak az utóbbi időben a frazeológiai egységek elsa
játításának. Nattinger és De Carrico (1992) felhívják a figyelmet arra, hogy a szókincs 
nagy részét valójában nagyobb egységek, tömbök, kifejezések részeként sajátítjuk el 
(idiómákban, közmondásokban, megszilárdult kifejezésekben, klisékben). Ezért ezt 
javasolják elsődleges oktatási módszerként. Később aztán sor kerülhet a kifejezés egyes 
elemeinek analízisére, egyedi jelentések asszociációinak és használati szabályainak 
kiépítésére.

Itt megjegyzem, hogy bonyolult nyelvtani jelenségeket is kezelhetünk a lexika szint
jén ezzel a módszerrel. Akár kezdők is könnyedén használhatják az első angolórán a 
feltételes módot (I’d like to sit down.), a szenvedő szerkezetet (I was born...), vagy a 
kérdő szórendet (How do you do.), ha azt nem nyelvtani jelenségként vezetjük be, hanem 
a lexika szintjén, mint adott szituációban használatos állandósult kifejezést. A későb
biekben pedig ezek a kifejezések a nyelvtani elemzések alapjául szolgálhatnak.

A tömbökben való tanulás csökkenti a hibák lehetőségét mind nyelvtani szempont
ból, mind a lexikai választások szintjén, hiszen így nem jönnek létre érvénytelen kollo- 
kációk, a tanuló nem hagyatkozik például tükörfordításra anyanyelvéből, hanem a cél
nyelvben szokásos kifejezést tudja alkalmazni adott szituációban. A hosszabb kifeje-
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zések használatában való otthonosság pozitív hatással van a hallásértésre és olvasott 
szövegek megértésére is, hiszen nem kell összerakosgatni a kifejezés jelentését eleme
iből, így a feldolgozás sebessége és hatékonysága javul.

A fizikai cselekvés gyakran ösztönösen összekapcsolódik a tanulással. Asher (1977) 
egész nyelvpedagógiai módszert épített rá, a Teljes Fizikai Válasz (TPR) módszerét. 
Ez főként kezdőknél alkalmazható. Szintén a különböző memóriafajták összekapcso
lásán, kölcsönös stimulációján alapul.

A szemantikai összetevőket jelölő táblázatok használata főként abban segít, hogy 
megfelelő asszociációk épüljenek ki, a hasonló szavak közötti jelentésbeli és kollokációs 
különbségeket tudjuk általa szemléltetni.

Kognitív stratégiák
A feldolgozás mélységére vonatkozó hipotézis („Depth of Processing Hypothesis”, 
Craikés Lockhart, 1972, in: Schmitt - McCarthy, 1997:215) szerint minél sokoldalúbb 
és mélyebb az új szóval való kapcsolat, annál valószínűbb, hogy az beépül a mentális 
rendszerbe. így a szóval való munka, annak részletes tanulmányozása, leírása, körül
írása, más hasonlóktól való megkülönböztetése, nem nyelvi, életszerű feladatokban való 
felhasználása, saját tapasztalathoz való kötése segíti az elsajátítást.

Ehhez képest a felszínesebb feldolgozás, a szóbeli vagy írásbeli ismételgetés ke
vésbé hatékony az elméletek alapján. A gyakorlatban azonban ezek igen széleskörűen 
elterjedt és alkalmazott módszerek, és kiváló nyelvtanulók is gyakran alkalmazzák őket. 
Valójában a bemutatás és értékelés hazánkban is elterjedt módszerei, a szólisták és 
szódolgozatok arra kondicionálják a tanulókat, hogy listák alapján tanulják a szava
kat. Szinte azt mondhatnánk, a szólisták alkalmazása metakognitiv stratégiának szá
mít ebből a szempontból, hiszen a számonkéréshez való alkalmazkodás eszköze egy
ben. A későbbiekben még további példákat látunk majd arra, hogyan befolyásolják az 
oktatás módszerei a tanulói gondolkodást és magatartást.

A szókártyák lehetővé teszik a szavak manipulációját, csoportosítását, bárhol hasz
nálhatók; hátrányuk, hogy nélkülözik a kontextust.

A tanulók saját jegyzeteik formájában (a tankönyvek szélén, szótárfüzetekben) sa
ját egyéni reflexióikat is beleviszik a tanulásba, de szívesen felhasználják a tanköny
vekben adott speciális szókincsfejlesztő részeket is.

Kevesen veszik a fáradságot, hogy tárgyakra cédulákat ragasszanak az L2 nevük
kel. Sajnos, ez a módszer korlátozott szókincsre terjedhet ki, de változatosabbá teheti 
a stratégiai repertoárt.

A szavak felvétele magnószalagra hasznos lehet főként azoknak, akik auditív mó
don tanulnak a legkönnyebben, illetve egyéb tevékenységgel párhuzamosan tudnak csak 
időt szakítani a nyelvtanulásra (például autóvezetés közben hallgatják). A megfelelő 
mennyiségű nyelvi input létrehozásában egyébként akár teljességében meg nem értett 
anyag hallgatása is hasznos lehet.

A szótárfüzetek kezdenek kimenni a divatból, pedig újabb technikák használatával 
a puszta szólistákon túllépve motiváló, egyedi, kreatív segédanyagok jöhetnének lét
re. A tanuló egyedi tanulási stílusának felfedezése során és után illusztrálhatja, vissza
visszatérhet egy szóhoz, hogy használatáról új információt vezessen bele, feldolgoz
hatja szemantikai térképek formájában, és az olvasó fantáziájára - s persze a tanulóké
ra - bízzuk, hogy folytassa a sort.
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Metakognitiv stratégiák
A metakognitiv stratégiákat arra használják a diákok, hogy szabályozzák saját tanulá
si folyamataikat, áttekintsék, megtervezzék, nyomon kövessék és értékeljék őket. Mint 
már említettük, az anyanyelvi beszélőkkel való sorozatos interakció is ide tartozhat. 
Diákok körében népszerű volt a levelezés; ma ennek számítógép segítségével felgyor
sított és sokoldalúbbá tehető változatait használhatjuk. Még nemzetközi projektum
munkák megvalósítására is lehetőség van.

A tömegkommunikáció és a globalizáció lehetőséget ad egyéb autentikus források
hoz. való hozzáférésre: filmek, tévé- és rádióprogramok, újságok, könyvek és Internet
oldalak állnak rendelkezésre.

Leghatékonyabb természetesen az idegen nyelv természetes környezetében, a cél
nyelvi országban töltött „merülési gyakorlat”, s többen ezt is tudatosan beépítik a ta
nulás folyamatába. (Bár ahhoz, hogy a nyelvtanulásra és gyakorlati munkatapasztala
tokra való törekvés összekapcsolása külföldi gyakorlat során olyan népszerű, sőt gyak
ran évhalasztást eredményez utolsó éves főiskolai hallgatók körében, valószínűleg az 
is hozzájárul, hogy addigi nyelvtanulásuk nem vezetett a kívánt eredményre.) Valójá
ban azonban ez is akkor a leghatásosabb, ha a tanuló elégséges nyelvi alappal rendel
kezik, melynek segítségével helyesen értelmezi, és a megfelelő helyekre építi be az 
inputot (a nyelvtanulási szintek elvéről részletesebben ld. Bárdos, 2000:80).

A tanulási folyamat tervezéséhez hasznos tudni, hogy a rendszeres ismétléseknek 
nagy szerepe van a bevitt információ megerősítése szempontjából. A felejtés nagy ré
sze közvetlenül az információ bevitele után megy végbe, később a felejtési görbe ellapo
sodik. Ezért érdemes 5—10 perccel a tanulási periódus után, majd 24 óra múlva, egy 
hét, egy hónap és hat hónap múlva újra átismételni a tanultakat. Ha az ismétlés elma
rad - minthogy egyes vizsgálatok szerint 5-16, vagy még több alkalommal kell találkoz
ni egy szóval, hogy megragadjon (Nation, 1990, in: Schmitt - McCarthy, 1997:217) - 
elég kicsi a valószínűsége, hogy véletlen újbóli találkozások útján rögzül a tanult új szó.

Az öntesz.telés motivációt ad, ugyanakkor visszajelzést is arról, a megfelelő tanulá
si stratégiát használja-e a diák, vagy váltania kellene, mert az nem hatékony.

Minthogy a létező összes célnyelvű szót nem tanulhatja meg a diák, döntéseket kell 
hoznia arról is, mit érdemes megtanulni. így stratégiának tekinthető az is, ha kihagy, 
átugrik bizonyos kevésbé fontosnak ítélt szavakat.

IV. A stratégiák használati gyakorisága 
és hasznosságának szubjektív megítélése
Schmitt vizsgálata arra is kiterjedt, mennyire használják a tanulók az egyes stratégiá
kat (ld. a táblázat „hasznosság” oszlopának adatait). A válaszadókat arról kérdezték, 
használnak-e egy adott stratégiát, vagy nem, így arról nincs információ, hogy ponto
san milyen gyakran használják az egyes stratégiákat. A gyakoriság alapján mindenesetre 
úgy tűnik, a jelentés meghatározásában a kétnyelvű szótárak használata vezet, majd a 
kontextusból találgatás és a társak megkérdezése következik.

A szó „konszolidációja” során a szóbeli és írásbeli ismétlés vezet, a helyesírás ta
nulmányozása és a szó hangos kimondása előtt.

Úgy tűnik, hogy az életkor, illetve a nyelvtudás előrehaladtával a tanulók változtat
ják a stratégiákat, és a mechanikus ismételgetés, egyszerűbb stratégiák használatától 
egyre inkább eltolódnak az interaktív és kognitív stratégiák felé. (A Schmitt által kö-
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zölt vizsgálatban felső tagozatos, középiskolás, egyetemista diákok és felnőtt tanulók 
vettek részt.)

V. A stratégiák a tanulási folyamatban
A tanulás- és oktatáskutatás újabb eredményei előtérbe helyezik a tanulásnak, mint 
konstruktív folyamatnak a megközelítését a korábbi ismeret-transzfer, befogadás ér
telmezéssel szemben (de Corte, 2001). Az oktatás holisztikus megközelítésének, a ta
nítási-tanulási folyamat komplex szemléletének fontos eleme a tanulás önszabályozó 
minősége, mely a tanulási folyamat tudatosságát, azaz tervezését, monitorozását, ana
lízisét és a rá való reflexiót jelenti (Molnár, 2000).

A metakogníció, a tanulásról és gondolkodásról való tudás egyik alapvető követel
ménye az önszabályozásnak, s a tudatos tanulási stratégiák ennek részét képezik. Itt 
kell megemlítenünk, hogy a „stratégia” meghatározása tekintetében valójában nincs 
teljes egyetértés a szakirodalomban, bizonyos szerzők csak a tudatosan alkalmazott 
eljárásokat tekintik annak, míg mások a nem tudatosult folyamatokat is (pl. Faerch és 
Kasper, 1983; Oxford, 1990). Jómagam ehelyütt a nem tudatosan alkalmazott mód
szereket is a „stratégia” meghatározással illetem, részben azért, mert a fentebb hivat
kozott vizsgálatok sem különítették el a két csoportot, s a vizsgálati módszerek (több
nyire zárt, előre megadott válaszokból való választás) sem alkalmasak utólag annak 
kimutatására, hogy hol álltak a vizsgálati személyek a kutatást megelőző, szokásos 
mindennapi alkalmazásnál a tudatos - nem tudatos kontinuumban; részben pedig azért, 
mert az „ösztönös” módszerek is tudatossá tehetők, s mint később látni fogjuk, gya
korlati eredményesség szempontjából nem feltétlenül van szignifikáns eltérés a straté
giák tudatos vagy nem tudatos alkalmazása szempontjából.

A tanulási folyamat konstruktív szemlélete az oktatási módszerek megújítását is 
magával vonja. A számos aspektus közül mi most az önreflexiót emeljük ki. Az utóbbi 
fejlesztése iránti igény hívta életre a tanulói stratégiák feltárására irányuló kutatáso
kat, melyek a listaszerű felsorolásoktól a taxonómiák, rendszerek megteremtéséig, majd 
azok elemzéséig és a gyakorlati implikációk kidolgozásáig terjednek, amire fentebb 
mi is kísérletet tettünk.

A metakognitiv szemléletmód alapján a gondolkodási folyamatra vonatkozó tudás 
segítségével hatékonyabbá tehetők a tudati folyamatok (a problémamegoldás, induk
tív gondolkodás stb.), tehát logikus, hogy a stratégiákat tudatossá téve fejlesszük. A 
nyelvtanulás esetén azonban néhány elemző szerint komplexebb a helyzet. Itt ugyanis 
éppen a tudatosság kiküszöbölése lenne a hosszabb távú cél, az anyanyelvi szintű, 
ösztönös nyelvhasználat elérése.

Másrészről kérdés, hogy lehet-e egyáltalán stratégiákat tanítani, hogy mi a jelentő
sége a stratégiák használatának, hasznosak-e, megéri-e az oktatásukra fordított idő. 
Felmerül tehát a stratégiai tréning hasznosságának kérdése. A kutatók véleménye meg
oszlik e kérdésben (Oxford, 1990; Sökmen, 1997).

A stratégiák alkalmazásával kapcsolatban hazánkban is folynak kutatások. A Sze
gedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem 2001-es közös kísérletében 
például Nikolov Marianne és kutatócsoportja hatodik osztályos tanulók feladatmegol
dó stratégiáit vizsgálta olvasott szöveg értését és íráskészséget mérő feladatokon an
gol nyelvből, A kapott eredmények tehát általános feladatmegoldó stratégiákat is tar
talmaznak, de mivel idegen nyelvi szövegek feldolgozására irányultak a feladatok,
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számos specifikusan nyelvi stratégia is felmerült (pl. ismeretlen szó kiemelése, nyelvi 
szabály alkalmazása, cognate felismerése), ezért érdemes ehelyütt is megemlékezni 
némely következtetésről.

A stratégia-használat terén jelentős egyéni különbségek mutatkoztak, és nem iga
zolódott be az a feltevés, hogy a jól teljesítők több stratégiát használnak; néhány kivá
ló eredményt produkáló diák szinte alig használt stratégiákat (például csak fordított), 
míg mások sokfélét és gyakran. Hasonlóan vegyes kép bontakozott ki a gyengén telje
sítők körében. Nem derült ki egyértelműen, hogyan profitálnak jobban a kiválóan tel
jesítők a stratégiák használatából. A kutatók a hangosan gondolkodtatás módszerét 
használva azt találták, hogy néhányan tudatosan használtak egyes stratégiákat, mások 
nem tudatosan, a teljesítménnyel azonban nem volt összefüggés. A többség nem mu
tatta jelét, hogy tudatosan alkalmazza a stratégiákat. Úgy tűnik azonban, az oktatás 
módja is befolyásolja az (öntudatlan) stratégia-alkalmazást, például gyakori volt a szópár 
és struktúrapár keresése, aminek valószínűsíthető oka a gyakori órai használat. Úgy 
tűnik tehát, a „stratégiai tréning” nem tudatos is lehet. A feladatmegoldó és nyelvi, 
köztük a szókincsre irányuló stratégiákat érdemes tehát a tanulási stratégiákkal és a 
tanítási-tanulási folyamattal összhangban vizsgálni.

Más kutatók például azt találták problémamegoldásra irányuló kutatásaikban, hogy 
az adott terület gyakorlott szakértői sokkal több időt fordítanak a megoldás során a 
feladatmegoldás megszervezésére (tervezésre, folyamatelemzésre és értékelésre), mint 
a kezdők (de Corte, 2001). A metakogníció markánsabb működése tehát a fejlettebb 
megközelítés jele és feltétele egyben. A metakogníció ugyanakkor, úgy tűnik, nem függ 
az intelligenciától, a stratégiák fejlesztése így mindenkinél sikeres és hasznos lehet.

A tanulási folyamat konstruktív szemléletének másik fontos összetevője a szókincs
elsajátítási stratégiák elemzése szempontjából a tanulás kollaboratív, együttműködő 
jellege. Mint láttuk, bizonyos kutatók a szociális, affektiv jellegű, interperszonális cse
lekvéseken alapuló stratégiákat külön csoportba gyűjtik. Valójában a nyelvtanulás és 
valós nyelvhasználat folyamán természetes a társaktól, tanártól, anyanyelvi beszélők
től való segítségkérés, hiszen a közös cél, a hatékony kommunikáció ezt adott esetben 
megkövetelheti. Ezeknek a stratégiáknak a szélesebb körű alkalmazását is tovább se
gíthetik azonban a közös munkálkodást követelő projektumok, illetve a tanulással 
kapcsolatos megfelelő meggyőződések (beliefs) kialakítása. A fent említett magyar 
kísérletben például a szociális stratégiák közül a segítségkérést alig és csak az igen 
gyengén teljesítők alkalmazták. A segítségkérés hiánya, a szociális stratégiák minimá
lis jelenléte valószínűleg a szituációval (felmérés) és a tanulói szereppel kapcsolatos 
meggyőződések, és a tanulói szokások következménye volt. Eszenyi Réka (2001) kom
munikációs stratégiák használatára vonatkozó kísérlete során ugyanakkor a diákok 
előszeretettel alkalmaztak (volna) szociális stratégiákat a szókincs tekintetében is. Itt 
a magyarázat a kísérletvezető személyének ismert volta lehet, s a vizsgált főiskolás 
korosztály tanulói magatartásának tágabb spektruma az általános iskolásokhoz képest.

Mindezen eredmények mellett, s ugyanakkor figyelembe véve a szakirodalom kö
vetkeztetéseit és saját tapasztalataimat, úgy tűnik, a stratégiai fejlesztés különböző 
formákban nyilvánulhat meg a gyakorlatban. Lehetséges a metakognitiv folyamatok 
beindítása, tudatossá téve a lehetséges stratégiákat, és ösztönözve a tanulót azok ki
próbálására, s annak felfedezésére, melyek az ő egyénileg hatékony lehetőségei. Más
részről a mindennapi oktatás során implicit kialakíthatók és fejleszthetők stratégiák,
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hatékony alkalmazásuk nem feltétlenül függ attól, tudatosulnak-e a tanulóban. Ugyan
akkor a stratégiák kialakítása folyik akkor is, ha ennek maga a tanár sincs tudatában, 
az, hogy hogyan tanítunk, befolyásolja, hogyan gondolkodik a gyerek az idegen nyel
ven. Érdemes tehát áttekinteni praxisunkat ebből a szempontból.

Irodalom
Allen, V. E (1983). Techniques in Teaching Vocabulary. Oxford University Press: New York.
Alvermann, D - Swafford, J. (1989). „Do Content Area Strategies Have a Research Base?” Journal 

of Reading Vol. 32, Nr. 5. (1989. február), pp.388-394.
Asher, J. J. (1977). Learning Another Language Through Actions. Sky Oaks: Los Gatos, CA.
Atkinson, R. C. és Raugh, M. R. (1975). „An application of the mnemonic keyword method to the 

acquisition of a Russian vocabulary.” Journal of Experimental Psychology: Human Learning and 
Memory 104, pp. 126-133.

Bárdos, J. (2000). Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti Tankönyv
kiadó: Budapest.

Beyersdorfer, J. M. - Schauer, D. K. (1989). „Semantic Analysis to writing: Connecting Words, Books 
and Writing.” Journal of Reading, Vol. 32, Nr. 6 (1989. március), pp. 500-508.

Bower, G. H. (1973). „How to ...uh...remember.” Psychology Today 7, pp.63-70. 
Candlin, C. N. (1995). Vocabulary and Language Teaching. Longman: London.
Carter, R. - McCarthy, M. (1998). Vocabulary and Language Teaching. Longman: London.
Carter, R. (1988). Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives. Routledge: London.
Collins, A. M. - Quilian, M. R. (1969). „Retrieval Time for Semantic Memory.” Journal of Verbal 

Learning and Verbal Behavior 8, pp. 240-248.
Cook, L. K. és Mayer, R. E. (1983). „Reading Strategies training for meaningful learning from prose.” 

In: M. Pressley és J. Levin (szerk.) Cognitive Strategy Research. Springer Verlag: New York.
de Corte, E. (2001). Tanulás- és oktatáskutatás: újabb eredmények és kihívások. Előadás az I. Orszá

gos Neveléstudományi Konferencián. Budapest, 2001. október 25.
Digby, C. - Myers, J. (1991). Making Sense of Vocabulary. Prentice Hall: London, New York.
Edwards, A. T. - Dermott, R. A. (1989). „A New Way with Vocabulary.” Journal of Reading, Vol. 32, 

Nr. 6 (1989. március), pp. 559-61.
Elley, W. B.(1989). „Vocabulary Acquisition from Listening to Stories.” Reading Research Quarterly, 

Vol. 24, Nr. 2 (1989. tavasz), pp.174-187.
Eysenck, M. W. - Keane, T. M. (1990). Cognitive Psychology. Lawrence Erlbaum Associates Inc.: 

Hove.
Eszenyi, R. (2001). A kommunikációs stratégiák taníthatósága. Előadás a Veszprémi Akadémiai 

Bizottság „Fiatal Kutatók Napján”.
Eysenck, M. W. - Keane, T. M. (1997). Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó: Budapest. 
Faerch, C. és Kasper, G. (1983). Strategies in Interlanguage Communication. Longman: London. 
Gairns, R.-Redman, S.(1986). Working with Words. Cambridge University Press: Cambridge. 
Harmer, J. (1991). The Practice of Teaching English. Longman: London és New York.
Hulstijn, J. (1993). „When do foreign-language readers look up the meaning of unfamiliar words? 

The influence of task and learner variables.” Modern Language Journal J J, pp. 139-147.
Jenkins, J. R. (1989). „Two Approaches to Vocabulary Instruction: The Teaching of Individual Word 

Meanings and Practice in Deriving Word Meaning from Context.” Reading Research Quarterly, 
Vol. 24, Nr. 2 (1989. tavasz), pp. 215-35.

Kitao, S. K. - Kitao,K.(2001). The History of English Teaching Methodology. Lancaster University, 
http://www.lants.at.uk

http://www.lants.at.uk


Szókincs-elsajátítási stratégiák 61

Klesius, J. - Searls, E. (1991). „Vocabulary Instruction (Research into Practice).” Reading Psychology, 
Vol. 12, Nr. 2 (1991. április-június), pp. 165-171.

Kopstein, F. F. és Roshal, S. M. (1954). „Learning foreign vocabulary from pictures vs. words.” 
American Psychologist 9, pp. 407-408.

Levin, J. (1984). A Comparison of Semantic- and Mnemonic-Based Vocabulary-Learning Strategies. 
Reading Psychology, Vol. 5, Nr. 1-2, pp.1-15.

Lewis, M. (1993). The Lexical Approach. LTP: Hove.
McCarthy,M.(1990). Vocabulary. Oxford University Press. Oxford.
Molnár, E. (2000). Önszabályozó tanulás. Kézirat. Szeged.
Morgan, J. - Rinvolucri, M. (1995).Vocabulary. Oxford University Press. Oxford.
Nattinger, J. R. - DeCarrico, J. S. (1992). Lexical Phrases and Language Teaching. Oxford University 

Press. Oxford.
Nation, I. S. P. (1990). Teaching and Learning Vocabulary. Newbury House: New York.
Nikolov, M. (foszerk.)(2000). English Language Education in Hungary I. A Baseline Study. The 

British Council Hungary, Budapest.
Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Newbury 

House: Boston.
Paivio, A. és Desrochers, A. (1979). „Effects of an imagery mnemonic on second language recall 

and comprehension.” Canadian Journal of Psychology 33 (I), pp. 17-28.
Paivio, A. (1986). Mental Representations. Oxford University Press: Oxford.
Phelps, S. -Smith, L. L. (1989). „Microcomputer Applications for Content Area Vocabulary.” Reading 

Horizons, Vol. 29, Nr. 2 (1989. tél), pp. 103-9.
Pressley, M. (1982). „The Keyword Method Compared to Alternative Vocabulary-Learning Strategies.” 

Contemporary Educational Psychology, Vol. 7, Nr. 1. (1982. január), pp.50-60.
Pressley, M. (1982). „Mnemonic versus Nonmnemonic Vocabulary-Learning Strategies.” Journal of 

Educational Psychology, Vol. 74, Nr. 5 (1982. oltóber), pp.693-707.
Read, J. (2000). Assessing Vocabulary. Cambridge University Press: Cambridge.
Richek, M. A. (1988). „Relating Vocabulary Learning to World Knowledge.” Journal of Reading, 

Vol. 32, Nr. 3 (1988. december), pp.262-67.
Riddell, C. B. (1988). „Towards a More Active Vocabulary.” English Journal, Vol. 77, Nr. 8, pp. 

50-51.
Rosch, E. (1978). „Principles of Categorization.” In: Rosch, E. - Lloyd, B. B. (szerk.): Cognition 

and Categorization. Lawrence Erlbaum Associates Inc.: Hillsdale, N. J.
Schmitt, N. - McCarthy, M. (szerk.) (1997). Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. 

Cambridge University Press: Cambridge.
Schmitt, N.(2000). Vocabulary in Language Teaching. Cambridge University Press: Cambridge.
Sinclair, J. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford University Press: Oxford.
Smith, C. B. (1988). Building a Better Vocabulary. Reading Teacher, Vol. 42, Nr 3 (1988. december), 

pp. 238.
Sökmen, A. 1(1997). „Current trends in teaching second language vocabulary.” In: Schmitt, 1997.
Spolsky, B. (1999). Concise Encyclopedia of Educational Linguistics. Cambridge: Cambridge Univer

sity Press.
Stahl, S. A. - Fairbanks, M. M. (1986). „The Effects of Vocabulary Instruction: A Model-based Meta

Analysis.” Review of Educational Research, Vol. 56, Nr. 1 (1986. tavasz), pp.72-110.
Stallman, A.C. (1990). „Are ’’New” Words Really New?” Reading Research and Instruction, Vol. 

29, Nr. 2 (1990. tél), pp. 12-29.
Wodak, R. - Corson D. (szerk.) (1997). Encyclopedia of Language and Education. Kluwer Academic 

Publishers: Boston, London.


