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Személyiségfejlesztés 
a nyelvtanításban

Bevezetés
A jelen értekezés célja az, hogy számot adjon egy olyan középiskolai nyelvtanítási 
szemléletről, mely az általános (magyar és külföldi) gyakorlatban lévő funkcionalista 
intézményes nyelvoktatással ellentétben az idegennyelv-tanítást nem önálló célként 
tekinti, hanem elsősorban eszközként, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a tanu
lók személyiségbeli képességeinek kibontakozásához.

Gimnáziumi francia nyelvtanár lévén, tanítási tapasztalataimból kiindulva a dolgo
zat középpontjába a 14—18 éves diákok nyelvtanulását állítom, és ezt elsősorban két 
segédtudományág - pszichológia és pedagógia - néhány fontos tendenciája és elméle
te tükrében vizsgálom.

Az értekezés három nagy részből áll. Az a szemlélet, hogy a nyelvoktatás a fent em
lített nevelési célok megvalósításának egyik lehetséges eszköze, az első részben a ma
gyar intézményes oktatás globális vizsgálatához vezet, egyrészt abból a szempontból, 
hogy milyen múltban gyökerező, másrészt, hogy milyen napjainkban fennálló ténye
zők akadályozzák azt, hogy a személyiségfejlesztés az iskolai oktatás része legyen.

A második rész képezi a dolgozat elméleti referencia-keretét, három szempontra 
támaszkodva: személyiségfejlesztés; ennek a nyelvoktatással való kapcsolata; motivá
ció. A személyiségfejlesztés néhány általános tendenciájának rövid bemutatása után a 
következő négy képességet vizsgálom: önismeret, empátia, kreativitás és érzelmi in
telligencia.

Az utolsó részben ismertetem az első két nagy fejezet alapján kidolgozott francia 
nyelvtanítási programot, majd az ehhez kapcsolódó tanítási kísérlet eredményeit.

I. Helyzetkép: a személyiségfejlesztés hiánya
a magyar intézményes oktatásban
/.7. Milyen fajta tudást közvetítenek a mai magyar gimnáziumok? 
Napjainkban egyre több nevelési szakember mutat rá arra, hogy a magyar intézményes 
oktatásban - különös tekintettel a gimnáziumok felső négy osztályára - szinte kizáró
lag csak az ismeretek átadására és néhány kognitív képesség fejlesztésére kerül sor (pl. 
Gyarmathy 1999; Szabó 2000). Azoknak a képességeknek a fejlesztése pedig, mely a 
diákok személyisége kibontakozását elősegítené, háttérbe szorul.1

Knausz (2000) szavaival élve, az iskolában szerzett tudás az élettől távol álló, „szi-

Az itt közölt írás a szerzőnek a franciaországi Le Mans egyetemén megvédett doktori értekezé
se összefoglalójának magyar változata. (A szerk.)
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mulált” tudás. Az iskola csak saját magára készít fel (Gyarmathy 1999), ráadásul a 
tantárgyakon belüli különböző témák között nincsen kapcsolat, a különböző tantárgyak
ról nem is beszélve. Túl sok időt szentel az iskola azoknak az ismereteknek a megtaní
tására, melyeknek csak eszközökként kellene szolgálniuk a különböző képességek 
fejlesztése érdekében (Csapó 1999).

Természetesen nagy hiba volna az ismeretek szerepét kétségbe vonni az oktatás
ban, hiszen erre alapul minden képesség fejlesztése. Az ismereteket azonban célszerű 
volna a képességek fejlesztésének szolgálatába állítani, valamint arra törekedni, hogy 
a diákok beilleszthetőnek lássák őket egy olyan tudásrendszerbe, amit később életük 
során fel tudnak majd használni. Zsolnai (1999) szerint ennek megvalósulására az esély 
már csak azért is kevés, mivel az oktatási szakemberek nem tudják, hogy milyen isme
retcsoportok milyen képességek fejlesztéséhez szükségesek, sőt még azt sem, hogy „a 
képesség- és személyiségfejlesztés mely dimenzióit és vonatkozásait kellene gondoz
niuk avégett, hogy a magyar oktatásügy ne legyen az emberi erőforrással való pazarlás 
melegágya” (Zsolnai 1999:15).

A nyelvoktatás sem kivétel ez alól a tendencia alól. A 2003-as „Világ-nyelv” repre
zentatív felmérés eredményei arról tanúskodnak, hogy a nyelvórákon is hiányoznak azok 
a módszerek, melyek a fent említett pedagógiai célok eléréséhez vezetnének: a vizs
gálat szerint, mely az angol és német nyelv tanítását mérte fel országszerte, a leggyak
rabban alkalmazott osztálytermi módszerek a frontális elrendezésben való szövegek 
olvasása, fordítása, valamint a nyelvtan gyakorlása.

1.2. Okok: múlt és jelen
Az iskolai személyiségfejlesztés hiányának számos oka van, melyek egy része a múlt
ban gyökerezik, más része a mai oktatási rendszerben keresendő.

A herbartiánus pedagógia uralkodása a magyar oktatási rendszer központosítása ide
jén, a XIX. sz. második felében, a magyar oktatás meghatározó elvévé vált (Szabó 2000), 
és a herbarti elvek érvényesülése az intézményes oktatás céljai, tartalmai és módszerei 
terén gyakorlatilag a szocializmus kezdetéig változatlanul állt fenn (Ballér 1996). A her
bartiánus pedagógiát erős intellektualizmus, tényközpontúság és tekintélyelvűség jel
lemzi. A herbarti „nevelő-oktatás” elve szerint a tanítás elsődleges célja a diákok erkölcsi 
fejlődésének elősegítése, mely elsősorban az ismeretek elsajátítása által érhető el.

Az 1950-es évek szocialista „reformjai” a herbarti ismeretközpontú szemléletet 
nemigen érintették, mivel ez több szempontból is megfelelt a vezetés számára. Egy
részt a szabad egyéniség kibontakozása ellentétben állt a szocialista-kommunista em
bertípus képével. Másrészt a szocialista iskola a tényszerű tudás növelése által igyeke
zett saját hatékonyságát bizonyítani (Felkai 1993). Harmadrészt a vezetés az ismere
tekre helyezett hangsúllyal próbálta palástolni az összefüggő értékrendszer hiányát 
(Lappints 1998).

A szocializmus időszaka alatt a nyelvtanítás - mint a többi tantárgy - fő célja köz
tudottan a marxista-leninista ideológia közvetítése volt. A diktatúra enyhülése ellené
re a rendszer bukásáig a tantervekben lényegi változások nem történtek, csupán kor
szerűbb frazeológiákkal fejezték ki a szocialista nevelésnek való alárendeltséget (Mé
száros és társai 2003).

A rendszerváltozás óta egyre nagyobb igény mutatkozik - már csak a szólássza
badság visszaállítása következtében is - arra, hogy az iskolák végre tegyenek valamit
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a diákok személyisége alakulásának pozitív befolyásolása érdekében.2 Azonban tovább
ra is számos tényező akadályozza azt, hogy alapvető változások történjenek. Ezek közül 
négyet emelnék ki: az egyetemi felvételi vizsgarendszert, az alacsony tanári presztízst, 
a tanárképzést és a pedagógiai kultúra alacsony színvonalát.

Az egyetemi felvételi vizsgák rendkívüli mértékben határozzák meg a gimnáziu
mok gyakorlatát, sőt egyre inkább az általános iskolákét is. Hiába egyre nagyobb a 
felsőoktatási keretszám, és ezzel együtt az esély a továbbtanulásra, az iskolák nagy része 
vizsgalázban ég, legfőbb feladatuknak azt tekintvén, hogy a gyerekeket megtanítsák 
arra, miként kell felvételi teszteket kitölteniük (Vekerdy in: Kreber 1997). A szülői 
nyomás is arra készteti az iskolákat, hogy elsősorban a felvételire és az iskolák közötti 
tanulmányi versenyekre koncentráljanak. Az a tény, hogy az egyetemre való felvételt 
az emelt szintű érettségi vizsgák fogják felváltani, aligha változtat majd ezen a tenden
cián. Az alapvető probléma ugyanis nem a vizsgarendszer fennállása, hanem az a fajta 
lexikális tudás, amelyet a tesztek megkövetelnek: ez csak az adott pedagógiai helyzet
ben működik, és ezért rendkívül gyorsan lekopik a diákokról (Nahalka in: Kreber 1997).

A felvételi vizsgák hatása a nyelvórákon a nyelvvizsgára való felkészítésben kö
szön vissza. A nyelvtanárokra gyakran nagy nyomás helyezkedik azért, hogy a nyelv
óra szinte kizárólag nyelvvizsga-előkészítő szerepbe lépjen. Ebben az esetben azon
ban csak a szoros értelemben vett nyelvi célok határozhatják meg a nyelvórák tartal
mát; a hosszú távú nevelési célok teljesen háttérbe szorulnak.

Az alacsony anyagi és erkölcsi presztízs, mely a mai pedagógustársadalmat jellem
zi, nem ad kellő motiváló erőt a tanároknak arra, hogy időt és energiát szenteljenek 
annak, hogy a tankönyvekben található információk átadásánál többet nyújthassanak. 
A tanárképző intézményeket elvégző hallgatók közül (a szakma néhány „megszállott
ján” kívül) általában azok választják a tanári pályát, akik nem találnak jobban jövedel
mező állást (Csirmaz 2000).

A kellő tanári motiváltság hiányával párosul az a tény, hogy a tanárképző főiskolá
kon és egyetemeken a képzés szinte csak a tantárgy-specifikus ismeretekre szorítko
zik, annak ellenére, hogy az iskolai személyközi helyzetekben rendkívüli jelentősége 
van a kommunikatív, és egyéb személyiségbeli készségeknek.

Az oktatás különböző szintjeihez kötődő pedagógiai kultúra színvonala Magyaror
szágon igen alacsony, az 5-6 %-nyi szakmai elit-rétegtől eltekintve (Zsolnai 1999). Az 
oktatásban uralkodó merev, konzervatív és a másságot kevéssé megtűrő mentalitás 
(Gádor in: Csiszárik és társai 1999) terméketlen talaja az újításoknak. Azoknak a pe
dagógusoknak a nagy része pedig, akikre nem ez a mentalitás a jellemző, alapítványi- 
és magániskolákban tanítanak. Ezek közül azonban gimnáziumi szinten igen kevés ké
pesség- és személyiségfejlesztésre alapuló intézményt számlálhatunk: Magyarorszá
gon ma három Waldorf- és egy Montessori-gimnázium van (lásd Alapítványi és Ma
gániskolák Egyesülete honlapja: www.ame.hu).

II. Személyiségfejlesztés és nyelvoktatás
11.1. Személyiség fejlesztés
A napjainkat jellemző egyre erősödő materializmus és technicitás világában párhuza
mosan megfigyelhető a spiritualitás iránti növekvő igény, melynek egyik megnyilvá
nulásaként tekinthető a személyiségfejlesztés (Lenoir 2003).

A napjainkban tapasztalt, a személyiségfejlesztés és általánosságban a „pozitív

http://www.ame.hu
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pszichológia” iránt megújuló érdekló'désnek a kilencvenes évek második felétől lehe
tünk tanúi, melyet már csak az e tárgyban kiadott könyvek számának megsokszorozó
dása3 is tükröz. Ezeknek a könyveknek a nagy része azonban tudományos alapot nél
külöző, varázsrecepteket tartalmazó mű, melyek könnyű utat ígérnek a boldogsághoz. 
Ritka az olyan kiadvány, melyre támaszkodni lehetne a személyiségfejlesztés folya
matának mélyebb megértéséhez és iskolai fejlesztő-technikák kidolgozásához. Rész
ben ezért, részben a téma összetettségét tekintve célszerűbbnek találom nem általános
ságban tárgyalni a személyiségfejlesztést, hanem olyan alapvető képességek dimenzi
ójából, melyeknek fejlesztése a személyiséget pozitív irányba változtatja. Ezek közül 
négyet emelnék ki: önismeret, empátia, kreativitás és érzelmi intelligencia, melyekre 
a továbbiakban a személyes képességek fogalmával fogok utalni.

II.l.l. Önismeret
Gyakran az önismeret-növelés és a személyiségfejlesztés szinonimaként jelenik meg. 
Valóban, az önismeret talán a legalapvetőbb képesség, mely a személyiség pozitív 
változását előidézheti.

A kutatók az önismeretnek általában két folyamatát különböztetik meg. Egyrészt a 
tettek okainak és a változás módjának megértésére való törekvést (Kádár - Szarvas 
1999), másrészt érdeklődésünk, vágyaink, lehetőségeink, értékeink, erős és gyenge 
oldalaink ismeretét (Jopling 2000).

Az önismeretnek többféle forrása lehet. Az egyik legfontosabb az introspekció, mely 
azt jelenti, hogy az egyén önmagát megfigyeli, és gondolkodik saját magán (Schneider 
2002; Wilson - Dunn 2004). Egy további fontos út a másokkal való interakciókból nyert 
információknak önmagunkra vonatkozó része (Moghaddam 1998). Ez származhat 
önmagunk mások által látott képe megfigyeléséből, társas összehasonlításból (social 
comparison), vagy akár más egyénektől való elhatárolódás általi önmeghatározásból.

Az első olyan életkor, melyben az egyén elegendő pszichikai fejlettséget ér el ah
hoz, hogy differenciált önismeretet alakíthasson ki, a serdülőkor. Az eriksoni fejlődés
elmélet szerint a serdülőkor elsőrendű feladata a pszichológiai identitás kialakítása. 
Ennek értelmében a középiskola egyik alapvető teendője lenne, hogy segítse ennek az 
identitásnak a kialakulását azzal, hogy a diákokat önálló döntéshozatalra késztesse, és 
hogy lehetőséget adjon nekik saját egyéniségük konstruktív módon való kifejezésére 
(Nagy 1996; Williams-Burden 1997).

Erre többféle módszer is létezik, melyek közül most kettőt emelnék ki, mivel ezek 
a nyelvtanári eszköztárba is bekerülhetnek, anélkül, hogy nagyon komoly pszicholó
giai képzettséget igényelnének. Mindkét módszer a művészetpedagógiához tartozik. 
Az egyik az esztétikai nevelés, mely a művészeti alkotásokkal való közvetlen kontak
tus pozitív hatásaira támaszkodik, a másik a drámapedagógia, melyről a későbbiekben 
több szó esik majd.

II. 1.2. Empátia
Az empátia számos típusú emberi kapcsolatban nagy jelentőséggel bír. Gyakorlása a 
társadalmi konfliktusok megoldásában nélkülözhetetlen. Elsődleges funkciója azon
ban az intim és tartós kapcsolatok megteremtése és fenntartása (Buda 1998; Anderson- 
Keltner 2002). Az empátia ugyanis egy olyan megismerési mód, mely nem helyette
síthető más, intellektuális úton való megismerési móddal: ez utóbbi inkább az általá-
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nosságokra mutat rá, míg az empátia által a másik ember egyedi mivoltát érthetjük meg 
könnyebben (Buda 1998), ami a másság nagyobb mértékű elfogadásához vezethet.

Amint erre Bennett definíciója (1998: 207) is rámutat („egy másik személy élmé
nyében való intellektuális és emocionális részvétel”4), az empátia gyakorlása mind az 
érzelmi, mind az értelmi szférát magába vonja. Lényeges még kiemelni, hogy ahhoz, 
hogy valóban megértsük a másik ember érzelmeit és gondolatait, nem az szükséges, 
hogy beleképzeljük saját magunkat a helyzetébe, hanem az, hogy a helyzetet a másik 
szemszögéből lássuk. Ennek ellenére ez utóbbi viszonyulást ritkábban alkalmazzuk, 
mivel jóval több erőfeszítést kíván.

Ami az idegen nyelv tanítását és tanulását illeti, az empátia figyelembevétele annál 
is inkább lényeges, mivel a nyelvi megértés hiányát kompenzálhatja a nem verbális 
kommunikációra alapozott empátiás megértés. Egy kevésbé ismert kultúrából származó 
egyénnel való kommunikáció során fokozott esély van arra, hogy a hiányos ismerete
ket hibás feltevésekkel pótoljuk, mely a kommunikációt akár zsákutcába is vezetheti 
(Brown 2000). Az empátia használata ilyenkor segít abban, hogy a hamis feltételezé
seket korrigáljuk.

Az empátia fejlesztésére alkalmas módszerek között említésre méltó igen egyszerű 
módszer a másik helyzetére irányuló reflexió, vagy a szerepcsere (Kalliopuska 1992). 
A nem verbális kommunikáció megfigyelése és értelmezése is ennek a készségnek a 
csiszolódásához vezethet. Ennek tárgyai lehetnek például képzőművészeti alkotások, 
melyeknek empátia-fejlesztő hatása abban az esetben valósul meg, ha a műalkotással 
létrejövő kontaktus meghaladja a felületes benyomások szintjét. (Buda 1998).

II. 1.3. Kreativitás
A kreativitásnak számos definíciója létezik, melyekből az a közös megállapítás szűr
hető le, hogy a kreativitás fogalma alatt új dolgok létrehozása, vagy egy probléma új 
és helyénvaló megoldásának képessége értendő.

A kreativitás jelenléte az egyén életében jó pszichikai közérzethez vezethet, és a 
mindennapokban jelentkező kisebb-nagyobb problémák megoldásában is nagy segít
séget nyújthat. Emellett a társadalmi feljlődés egyik legfontosabb tényezője is (Stem- 
berg-Lubart 1996; Runco 2004).

A utóbbi években a kreativitásnak olyan holisztikus elméletei láttak napvilágot, 
melyek a személyiségbeli, kognitív és környezeti tényezők hatását egyaránt figyelem
be veszik. A személyiségjegyeket illetően, úgy tűnik, hogy leginkább a problémák 
kétértelműsége iránt toleráns, pozitív önképpel rendelkező, érzékeny, független, koc
kázatot vállaló, kíváncsi és nyitott személyek rendelkeznek leginkább a kreativitás belső 
feltételeivel (Csikszentmihályi 1996; Simonton 2000).

A kognitív tényezők közül a divergens gondolkodás a kreatív folyamat legfonto
sabb mentális aspektusa. Ennek hatékony alkalmazásához azonban az is szükséges, hogy 
az egyén egy adott területtel kapcsolatban elegendő ismerettel rendelkezzen.

A kognitív téren hatást kifejtő kreativitás-fejlesztő tevékenységeknek számos típu
sa létezik, melyek közös jellemzője, hogy a divergens gondolkodást helyezik előtérbe. 
Nagy előnyük, hogy könnyen alkalmazhatók a nyelvoktatásban. Érdemes közülük 
példaként megemlíteni a következő technikákat: mondatok építése megadott szavak
ból, képzeletbeli utazás, történetek kitalálása vagy befejezése, javaslatok használati 
tárgyak szokásostól eltérő használatára, képeknek címet adni, vagy ezekkel kapcsolat-
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ban olyan kérdéseket feltenni és megválaszolni, melyekre a kép maga közvetlenül nem 
ad választ (Torrance 1998).

A kreativitás fejlesztésére irányuló programok hatásossága nem csak az alkalma
zott technikákon múlik. Ezekkel egyenlő fontosságú annak a közegnek a minősége, 
melyben a fejlesztés folyik. A környezeti faktorok közül a kényszermentes, független
ségnek és kockázatok vállalásának kedvező, lelki biztonságot nyújtó környezet ked
vez leginkább a kreativitásnak. Ami az iskolai oktatást illeti, a diákok kreativitását az 
órai hangulaton kívül leginkább a tanár velük való kapcsolata befolyásolja (Cole és társai 
1999). A kreativitást elősegítő tanárokra jellemző, hogy kevésbé formálisak az osztály
ban, hogy az órákon kívül is beszélgetnek a gyerekekkel, és hogy maguk is mintát 
szolgáltatnak a kreativitáshoz. Ezen kívül minden tanulót bevonnak az órákba, melye
ket sokféle, változatos formában feldolgozott anyaggal színesítenek.

II. 1.4. Érzelmi intelligencia
Az érzelmi intelligencia fogalma először az 1960-as években bukkant fel, de önálló 
kutatási területté csak 1990-től vált, elsősorban P. Salovey és J. D. Mayer munkássá
gának köszönhetően. E két szerző a következő módon definiálja ezt a képességet: az a 
képesség, mely az érzelmek érzékelése, hozzáférése és felidézése által segíti a gondol
kodást, valamint az érzelmek megértésének és az érzelmek gondolkodás általi irányí
tásának képessége, melyeknek célja az érzelmi és intellektuális kiteljesedés (Mayer- 
Salovey 1997: 5).5

A definíció alapján Mayer és Salovey több csoportra osztja az érzelmi intelligenci
ában fellépő képességeket, melyek lényegileg két személyes képességhez kötődnek: 
az empátiához és az önismerethez.

Az érzelmi intelligencia iránt manapság rendkívül nagy az érdeklődés. Ebben je
lentős része van Dániel Goleman, egy pszichológus-újságíró 1995-ben megjelent Emo
tional Intelligence című könyvének. Noha Goleman Mayer és Salovey munkájából in
dult ki (lásd pl. Jármai 2005), műve tudományos megalapozottsága kétségbe vonható. 
Ennek ellenére a könyvnek nagy érdeme - a fogalom népszerűsítésén túl -, hogy elő
ször teremtett kapcsolatot az érzelmi intelligencia és az intézményes oktatás között, utat 
nyitva ezáltal az ez irányú kutatások előtt.

Az érzelmi intelligencia iskolai fejlesztését érintő vizsgálatok Mayer és Cobb (2000) 
szerint egyelőre kevés eredményt tudnak felmutatni. A szerzők szerint az út a művé
szeti alkotások megfelelő módon való tanulmányozásán keresztül vezet ennek a képes
ségnek erősítése felé. Ezzel szemben Weare (2004) szerint igen sokféle hatékony fej
lesztő program létezik, melyek közös jellemzője, hogy a konkrét technikákon, és egy- 
egy tanórán túlmenően az egész iskola-szervezetet bevonják a fejlesztésbe.

11.2. Nyelvtanítási módszerek és személyiségfejlesztés
A személyiségfejlesztés iránti napjainkban tapasztalható érdeklődés velejárója az ér
zelmek felé irányuló figyelem felélénkülése, ami az emberi lény holisztikusabb látás
módjához vezet. Mivel ez a jelenség a nyugati kultúra több területén is észlelhető, egyes 
szerzők paradigmaváltásról beszélnek, mely a nyelvoktatást is érinti (Arnold 1999).

Az érzelmek nyelvtanításba való beépítésének fontosságát már korábbi módszerek 
is hangsúlyozták (az 1970-es évektől kezdve): Curran közösségi módszere (Community 
Language Learning), a humanista módszer, a néma módszer (The Silent Way), vagy a
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szuggesztopédia és a cselekedtető módszer (Total Physical Response Method). Közü
lük most azokról lesz szó, melyek az érzelmek bevonása által határozottan a tanulók 
személyiségének fejlesztését veszik célba. Ezt követően a drámatechnikák vizsgálatá
ra kerül sor.6

II.2.1. A humanista irányzat
A humanista irányzat Carl Rogers 1960-as évek-beli személyközpontú pedagógáján 
alapul. Rogers (1999) szerint az iskola alapvető feladata olyan egyének nevelése, akik 
a környezeti változásokra kreatív módon képesek reagálni, valamint annak a folyamat
nak az elősegítése, mely által a tanulók minél közelebb kerülhetnek a „teljességgel funk
cionáló”, azaz nyitott, állandó fejlődésben lévő, önmagával és az őt körülvevő környe
zettel harmóniában élő személy ideáljához.

Az egyetlen fajta értelmes tanulás Rogers szerint az, melyet a tanuló a saját életé
hez tud kötni, melyben aktívan részt vesz, nemcsak az eszével, de az érzelmeivel is.

A tanár szerepe a tanulás folyamatának elősegítése, melyet úgy érhet el, hogy nagy 
fokú szabadságot biztosít a diákoknak, akik maguk határozzák meg, hogy miről sze
retnének tanulni. A tanulók saját magukat értékelik, és ezáltal megtanulnak felelőssé 
válni saját munkájukért. Ennek eredményességéért a tanárnak el kell fogadnia a diá
kokat olyanoknak, amilyenek, szemlélyes kapcsolatot kell kialakítania mindegyikük
kel, és bizalomteli légkört kell teremtenie. Rogers három olyan tanári attitűdöt határoz 
meg, melyek létrehozhatják ezt a fajta légkört: az empatikus figyelmet és megértést, 
az őszinte, álarc nélküli magatartást (realness), valamint a diákokba, és ezen túlmenő
en az emberi természetbe vetett bizalmat.

Erre a segítő kapcsolatra és bizalomteli légkörre épül Curran közösségi módszert. 
Itt a tanulás menetét az egymást segítő csoport (6-12 fő) tagjai közti interakciók hatá
rozzák meg. Curran (1972) pedagógiai modelljében az ember egységes - érzelmi-ér
telmi - mivoltát hangsúlyozza, és olyan technikák kidolgozására törekszik, melyek a 
tanulásba a teljes személyt bevonják. Tankönyvet nem használnak, a tanulók szabadon 
kommunikálnak egymás között. Kezdetben anyanyelven szólal meg az, akinek mon
danivalója van. A tanár a háta mögé áll, és a tanult nyelvre lefordítva a fülébe súgja, 
amit a tanuló mondott. A tanuló ezt néhányszor elismétli, és ha már jól megy, magnóra 
veszik. Később az óra folyamán visszahallgatják a beszélgetés egy részét, és megbe
szélik. A tanár néhány nyelvtani magyarázatot ad, majd a tanulók szabadon tehetnek 
fel kérdéseket. Haladó szinten kis csoportos beszélgetések is felváltják az egész cso
portos munkát. Színdarabokat írnak, melyeket elő is adnak bábokat használva. Ezen 
kívül humanista technikákat is alkalmaznak.

A közösségi módszerrel ellentétben a humanista módszernek ma is számos köve
tője van7. Ez a módszer azonban nem takar egységes rendszert: noha a célok alapjá
ban véve azonosak, az alkalmazott eljárásokat illetően igen nagy eltérés figyelhető meg 
a különböző értelmezések között. Ezeket egybevetve megállapítható, hogy a humanista 
módszer sikere rendkívüli mértékben függ az alkalmazási körülményektől, tehát a cso
port összetételétől, a tanulók életkorától és motivációjától, a tanulási időtartamtól stb.

A fenti módszerek (valamint a nyelvészeti pszichodramaturgia) közvetlen módon 
és igen mélyen vonják be a tanulók érzelmeit és személyiségét a tanulásba, megnehe
zítvén ezáltal a részvételt azon egyének számára, akik a személyes szférát és a tanulási 
helyzeteket szívesebben választják külön.
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IL2.2. Drámatechnikák
Ezzel ellentétben a drámatechnikák, melyeknek szintén alapvető jellemzőjük, hogy a 
tanulók személyiségét bevonják a tanulásba, ezt alapvetően más módon teszik: egy 
közvetítő helyzet segítségével adnak alkalmat a tanulóknak arra, hogy az ezzel a hely
zettel kapcsolatos tapasztalataikat, érzéseiket kifejezésre juttathassák, és nem készte
tik őket arra, hogy lépten-nyomon megosszák másokkal, mit gondolnak saját maguk
ról és társaikról.

A gyakori téves értelmezésekkel ellentétben a drámatechnikák és a színház élesen 
elválnak egymástól. Noha a drámatechnikák eredete a színházi munkamódszer, a hang
súly nem egy majdani produkción, és ennek értelmében drámaszövegek memorizálá
sán és gyakorlásán, hanem a pillanatnyi fejlesztési folyamaton van. A tanulók nem egy 
másik ember bőrébe bújnak bele, hanem egy meghatározott helyzetben saját maguk 
érzései és gondolatai szerint reagálnak.

A drámatechnikák rendkívül alkalmas módszereknek bizonyultak arra, hogy az 
idegen nyelvi szóbeli kommunikációs képességeket fejlesszék (Stern 1980; Hayes 
1984). Ez a kommunikációban résztvevő különböző pszichológiai faktorok (pl. önis
meret, empátia, önbizalom, önbecsülés, spontaneitás, motiváció) működésének erősí
tésén alapszik.

A drámatechnikák az egyszerű érzékszervi megfigyelésektől a párbeszéd- vagy 
egyéb szövegtöredékek értelmezésein át az improvizációkig igen széles skálán mozog
nak. Egyik legalapvetőbb jellemzőjük az, hogy az általuk megteremtett helyzet értel
méből indulnak ki, információt adva a helyzetet éltető körülményekről, nemcsak föld
rajzi és időbeli szempontok alapján, hanem a személyközi viszonyokat, valamint a 
helyzetben résztvevők fizikai és lelkiállapotát is tekintbe véve. Emellett az informáci
ók közlése annak a szempontnak a figyelembevételével történik, hogy a képzelet bein
dításához bizonyos mértékű információ mindenképp szükséges, a túlzott mennyiségű 
ismeret azonban meggátolhatja a fantázia szabad szárnyalását.

A drámatechnikák - mint az összes eddigi módszer - alkalmazásakor fontos a biza
lomteli, feszültségmentes osztálytermi klíma, valamint a kölcsönös bizalomra épülő 
tanár-diák viszony. A korábban említett módszerekkel ellentétben azonban a tanárnak 
itt határozottan domináns szerepe van az óra tervezésének és levezetésének tekintetében.

//.3. Általános és nyelvtanulási motiváció-elméletek
Számos motiváció-elmélet létezik, mind az általános pszichológia, mind a nyelvtaní
tás területén. Ez a fejezet egyrészt azt vizsgálja, hogy melyek azok az elméletek, me
lyek a személyiségfejlesztés dimenzióját is magukban foglalják, másrészt, hogy a nyelv
tanulási motiváció-kutatás irányát mely uralkodó nézetek határozzák meg manapság, 
harmadrészt, hogy melyek azok az elvek, amiket mindenfajta tanítási program kidol
gozásakor érdemes figyelembe venni.

IL3.1. Általános motiváció-elméletek
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatba hozható motivációs elméletek az önmegvalósí
tás (self-realization, growth) irányzatba sorolhatók. Ez az irányzat azon az elgondolá
son alapul, hogy a pszichikailag egészséges egyéneknek alapvető szükségletük van arra, 
hogy belső lehetőségeiket megvalósítsák. A „growth”-irányzat első fontos elmélete 
Maslow (1970) késztetések és szükségletek hierarchiájának jól ismert elmélete.
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Egy későbbi, a nyelvtanításra is nagy hatással lévő elmélet, mely a „growth”-irány- 
zatot követi, Deci és Ryan (1985) önmeghatározás-elmélete (self-determination theory). 
E szerint az elmélet szerint három alapvető pszichikai szükséglet támasztja alá az emberi 
motivációt: a kompetencia, az autonómia és a személyes kötődés (relatedness) igénye. 
Egy cselekvés annál inkább önmeghatározott, minél inkább teljesülnek végzésekor ezek 
az igények. Deci és Ryan a teljesen önmeghatározott cselekvést nevezi belsőleg moti
váltnak (intrinsic motivation). Az eszközös (extrinsic) motiváció négyféle altípusára 
az önmeghatározás különböző fokai jellemzőek, de ezek sosem érik el a belső motivá
ció önmeghatározási fokát.

Egy harmadik, önmegvalósítás szükségességét hangsúlyozó elmélet - melynek 
hatása jócskán túllépett a pszichológiai szakmai körökön, és mely erősen kapcsolódik 
a belső motiváció fogalmához - Csíkszentmihályi Mihály flow-, vagy áramlat-elméle
te. A flow fogalma egy olyan különleges tudatállapotra utal, amelyet akkor tapasztal 
egy személy, ha egy tevékenységbe teljes mértékben belevonódik, közben azt érezvén, 
hogy ez semmilyen erőfeszítést nem kíván tőle (Csíkszentmihályi 1997). Abban az 
esetben, ha egy egyén gyakorta érez csúcsélményt, pszichikai léte általánosságban jobb 
minőséget érhet el.

A fenti elméletek a jelenlegi tanulmány szempontjából a következő okok miatt lé
nyegesek: egyrészt a személyiségfejlesztés fontosságát más oldalról támasztják alá, mint 
az eddig vizsgált területek. Másrészt azt sugallják, hogy mindenfajta tanulás - így a 
nyelvoktatás is - sikeresebbé válik, ha a tanulási helyzetek lehetővé teszik az önmeg
valósítási szükségletek kielégítését is. Harmadrészt az önmegvalósításnak kedvező 
helyzetek részletes leírásával gyakorlati útmutatást is adnak az effajta helyzetek meg
alkotásához.

IL3.2. Motiváció a nyelvtanulásban
Az 1990-es évektől a motiváció-kutatások középpontjába az osztálytermi keretek kö
zött történő nyelvtanulás került, annak az általános meggyőződésnek következtében, 
miszerint az osztálytermi faktoroknak sokkal nagyobb a motivációra gyakorolt hatá
sa, mint azt azelőtt vélték (Dörnyei 2003).

A jelenlegi elméleti törekvések egy része a nyelvtanulásban közrejátszó komponen
sek minél teljesebb palettájának megalkotására irányul. Az elmúlt néhány év tenden
ciája az is, hogy a motiváció-kutatások egyre közelebb kerültek a gyakorlathoz. Ez azért 
is kívánatos, mivel az a terület, mely a tanárokat valójában érdekli, nem is annyira maga 
a‘motiváció’ természete, hanem a különböző technikák és stratégiák, melyek által a 
tanulókat motiválni lehet8 (Dörnyei 2001:16).

A különböző, motivációs stratégiákat javasló tanulmányokban három gyakorta elő
forduló tényező figyelhető meg: az osztálytermi klíma (szorongásmentes, pszichikai 
biztonságot nyújtó, valamint kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló tanár-diák vi
szony), a feladatok (érdekes, változatos, személyre szóló) és a tanári visszajelzés (in
formatív, diszkrét módon kommunikált) természete. Ezek mindegyike a belső motivá
ció fokozása által hivatott a nyelvtanulási kedvet növelni.



Személyiségfejlesztés a nyelvtanításban 19

III. Tanítási kísérlet és ennek hatás-elemzése
111.1. Francia nyelvtanítási program
Az előző fejezetek elméleti kereteire támaszkodva egy olyan francia nyelvtanítási prog
ramot dolgoztam ki, mely a magyar gimnáziumok struktúrájába beilleszthető, de amely 
egyúttal meghaladja ennek határait. Az intézményes oktatás körülményeinek figyelem
bevétele azért lényeges, mert a személyiségfejlesztést is célba vevő nyelvtanítási mód
szerek gyakori tendenciája egyfajta „szélsőségesség”, mely miatt sok tanár irreálisnak 
tartja középiskolai alkalmazásukat.

A program elsődleges jellemzői azok a speciális feladatok, melyek a személyes 
képességek fejlesztésére irányulnak. Ezeknek alapja az, hogy képesek legyenek fel
kelteni a résztvevők érdeklődését, és hogy aktívan belevonják őket a tanulásba, lehető
séget adva érzelmeik, gondolataik kifejezésére. A feladatok nagy része indirekt mó
don, pedagógiai értékkel rendelkező témák segítségével biztosítja ezt. így gyakran 
épülnek a feladatok a francia kultúra különböző területeire, melynek személyiségfej
lesztő hatása kevéssé érvényesül a nyelvtanításban. Különös hangsúly kerül a művésze
tekre, mely nem leíró módon, megtanulandó tényanyagként kerül a tanulók elé, hanem 
lehetőséget adva nekik arra, hogy köztük és a kiválasztott műalkotás (képzőművészet, 
zene, építészet...) között közvetlen kapcsolat jöjjön létre, mely esztétikai élményt válthat 
ki belőlük. A művészet ilyen módon való megközelítésének pozitív hatásait az eszté
tikai nevelés elvei nagy mértékben alátámasztják (Zrinszky 2001 ).

A program feladatai a gimnáziumok nagy része által ma használt France Euro
Express című tankönyv témakörei köré csoportosulnak, a tanár belátására bízva, hogy 
a tankönyv mely feladatait helyettesíti a speciális gyakorlatokkal.

Nyilvánvaló (már csak a II. részben vizsgált területek alapján is), hogy az alkalma
zott technikák csak szorongásmentes, felszabadult osztálytermi klímában működhet
nek hatásosan, ahol a csoport összetart, és ahol a tanár és a diákok közt bizalommal 
teli viszony áll fenn.

Azonban azt is szükséges kiemelni, hogy a középiskolai tanulás nem önkéntes jellege 
igazolhatja olyan pillanatoknak a létjogosultságát, amikor a diákokra nyomás helyez
kedik, amikor a tanár véleményük megkérdezése nélkül dönt, vagy amikor verseny
helyzetben kell teljesíteniük. Ezeknek a szituációknak a helyénvaló alkalmazása segít 
abban, hogy a kevésbé feszes órai hangulat mögött egy mindenki által tiszteletben tar
tott rend húzódjon meg, és hogy az eredeti tanár-diák szerepek ne cserélődjenek fel.

111.2. Hipotézisek
A hipotézisekben a fent vázolt francia nyelvtanítási program azon kívánt hatásait fo
galmaztam meg, melyek a kísérleti tanítás realitásában ellenőrizhetőek voltak.

1. A francia nyelvtanítási program pozitív változásokat fog előidézni a tanulók 
empátiája terén.

2. A program meg fog teremteni olyan feltételeket, melyek a tanulói kreativitás fej
lesztéséhez szükségesek.

3. A program (a feladatok és az osztálytermi klíma) motiválni fogja a diákokat arra, 
hogy tanulják a francia nyelvet.

4. A program szerint tanuló diákok legalább ugyanolyan jó írásbeli eredményeket 
fognak elérni francia nyelvből, mint a kontroli-csoport tagjai.
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III.3. Tanítási kísérlet
A tanítási kísérlet a budapesti Szent Margit és Eötvös József gimnáziumok egy-egy teszt 
csoportját és egy-egy kontroli-csoportját érintette. A kísérlet másfél évig tartott. A Szent 
Margit Gimnáziumban két elsős (14 éves), a francia nyelvet kezdő szintről, általam heti 
három órában tanított csoport vett részt a kísérletben. A fenti program szerint tanuló 
teszt csoport 18 főből állt, a kontroli-csoport pedig 15 főből.

Az Eötvös Gimnáziumban a program szerint tanuló másodikos (15 éves) teszt cso
portot (16 fő) és a kontroli-csoportot (15 fő) két különböző tanár tanította franciára. 
Ezek a tanulók is heti három órában tanulták a francia nyelvet.

Megjegyzendő, hogy az empátia alakulásának felmérésekor a teszt csoportok osz
tálytársai alkották a kontroli-csoportokat, a tanári változók csökkentése érdekében.

///.4. A nyelvtanítási program hatás-elemzése
III.4.1. Empátia
Az empátia alakulásának mérése a kísérlet elején és végén felvett Mehrabian-Epstein 
kérdőívek eredményeinek elemzése szerint történt. Ebben a vizsgálatban 69 diák vett 
részt, akik az alábbi táblázat szerint oszlottak meg nem, iskola és kísérleti státus (teszt
csoport tag vs. kontroli-csoport tag) szerint.

1.táblázat: az empátia-vizsgálatban résztvevő tanulók megoszlása

fő %

Fiú (sex=1) 25 36
Lány (sex=0) 44 64
Total 69 100
Szt Margit (iskola=1 ) 36 52
Eötvös (iskola=0) 33 48
Total 69 100
Teszt csoport (teszt=1) 28 41
Kontroll csoport (kontroll=0) 41 59
Total 69 100

A különböző csoportok empátia indexei átlagának összehasonlítása a független min
tás Student féle T próbával történt. A bizonyosság megerősítése érdekében a T próba 
robosztus változata, a Mann-Whitney féle próba is alkalmazásra került, bár a T próba 
alkalmazási feltételei mindenhol teljesültek. Az 1. ábra a két mérés eredményeit mu
tatja.

Az empátia index változásának átlaga a teszt-csoportban 8.43 a kontroli-csoport
ban viszont -0,71 volt. A T-próba végrehajtása után (t=-3,87, df=67) p=0.001 szinten 
elvethető volt az a nullhipotézis, hogy a teszt-csoportban és a kontroli-csoportban mért 
empátia index különbségek átlagai egyenlőek. Elfogadható volt viszont az az alterna
tív hipotézis mi szerint a teszt csoport esetén szignifikánsan többet nőtt az empátia index, 
mint a kontroli-csoport tagjainál. A Mann-Whitney teszt ugyanerre az eredményre ve
zetett pcO.OOl szinten.

Noha az eredmények arra mutatnak, hogy a teszt-csoportnál szignifikánsan nőtt az 
empátia, míg a kontroli-csoport tagjainál nem, az első hipotézis teljes elfogadása to
vábbi, a tanár empátiát befolyásoló hatására irányuló vizsgálatot kívánna. A tanári 
személyiség jelentőségének tudatában nem zárhatjuk ki azt, hogy a pozitív változás nem
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Teszt-csoport 

Kontroli-csoport

7. ábra. Az empátia mutatók változása a kísérleti és a kontroli-csoportokban

csak a program hatására történt, hanem részben a tanár természetéből adódott. Ezt a 
vizsgálatot azonban a kísérlet folyamán fellépő nehézségek miatt nem lehetett elvégezni.

III.4.2. Motiváció és kreativitás
Ennek a két területnek a vizsgálatát a kísérleti tanítási program időszakának végén kér
dőívek segítségével végeztem. Egy évvel később pedig interjúk alapján mértem fel azt, 
hogy a program mely jellemzői maradtak meg legerősebben a diákok emlékeiben.

Mivel a létező kreativitás-tesztek validitása igen vitatott (pl. Feldhusen-Goh 1995; 
Gardner 2001), a kreativitás mérésénél biztosabb eljárásnak tűnt egy lépést visszalép
ni, és azt vizsgálni, hogy vajon jelen voltak-e olyan feltételek az órákon, melyek a krea
tivitás fejlődését elősegítik. A felmérés így egyrészt arra irányult, hogy a program felada
tai felkeltették-e a diákok érdeklődését, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy kifejtsék kellő 
hatásukat; másrészt arra, hogy az osztálytermi klíma diákok általi leírásakor szerepeltek- 
e a fentebb említett, kreativitásnak kedvező jellemzők (pl. biztató, szorongásmentes 
légkör, kockázatvállalás lehetősége, minden tanuló figyelembe vétele stb.).

Mivel a harmadik hipotézis a kísérleti tanítási program feladatainak és az osztály
termi klímának hatásaira irányult, ezért célszerű volt ezt a területet a kreativitással együtt 
vizsgálni.

A kérdőívek és interjúk adatainak elemzése alátámasztja a második és a harmadik 
hipotézis érvényességét. A program feladatait a teszt-csoport tagjai nagy érdeklődéssel 
és élvezettel hajtották végre. Az osztálytermi klíma megítélése egyértelműen pozitív 
volt. A tanulók válaszaikban rendszeresen utaltak olyan faktorok órai jelenlétére, me
lyek a motivációra és a kreativitásra egyaránt kedvezően hatnak. A franciaórákat a többi 
órához képest felszabadultabb légkörűnek, szorongásmentesnek érzékelték. Úgy vél
ték, hogy összetartás volt a csoport tagjai között. A kontroli-csoport tagjai is pozitívan 
ítélték meg a francia órákat, de a felsorolt okok sokkal szélesebb skálán mozogtak, mint 
a teszt csoportnál, ahol egyértelműen a feladatok típusa és az órai hangulat miatt ked
velték a francia órákat.
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Az interjúk nyelvi elemzése arra a következtetésre vezet, hogy a teszt-csoport tag
jai számára elevenebb, és személyesebb emlék maradt a kísérleti program szerinti francia 
tanulás. Amíg a teszt-csoport 14 megkérdezett tanulója 29 alkalommal beszélt egyes 
szám első személyben, addig a kontroli-csoport 6 diákja csak 5-ször használta ezt az 
igealakot. A melléknevek és határozószavak használata hasonló különbségre mutat: a 
teszt-csoport megkérdezettjei 33 különböző melléknevet és határozószót használtak 75 
alkalommal, amíg a kontroli-csoport 6-ot, 25 alkalommal.

IIL4.3. Nyelvi felmérés
A diákok írásbeli nyelvhasználati készségét egy rövid, száz szavas fogalmazással mértük 
le a kísérlet elején és végén az Eötvös József Gimnáziumban. Az első felmérés témája 
választásuk szerint egy nagyon jó, vagy egy nagyon rossz hétvége volt, a második pedig 
egy DELF-munkafüzetből vett kép, melyen egy rohanó nő látható, akinek papírlapok 
hullanak ki a táskájából. A szóbeli nyelvi készségeket nem tartottam szükségesnek 
felmérni, mivel a program számos drámatechnikai elemet tartalmaz, melyek elismer
ten pozitívan hatnak a szóbeli kifejezőkészségre (Stem 1980; Early-Tarlington 1982).

A fogalmazásokat két francia tanár javította ki, nyelvtani, helyesírási és a felhasz
nált szókincs szempontjai szerint. így minden tanuló három jegyet kapott a fogalma
zására, a szokásos 1—5-ig terjedő osztályzási rendszer alapján.

A két csoport eredményei nem mutattak lényeges eltérést a kísérlet elején. A kísér
let végén a teszt-csoport szókincse a kontroli-csoporténál jobbnak bizonyult, a többi 
két területen elhanyagolható a felmérés eredményeinek különbsége. Elmondható te
hát, hogy a program szerint tanuló diákok nem szenvedtek hátrányt a francia írásbeli 
készségek elsajátítása terén, sőt gazdagabb szókincsre tettek szert.

Összegzés és távlatok
Abból a megállapításból kiindulva, hogy az iskola egyik alapvető nevelési feladata, a 
személyiségfejlesztés, általánosságban elhanyagolt, ez az értekezés azt vizsgálta, hogy 
milyen lépéseket tehet a gimnáziumi nyelvtanár ennek a kedvezőtlen helyzetnek javí
tása érdekében.

Annak ellenére, hogy egyre szélesebb körben elismert ez a probléma, a magyar 
állami oktatási szektorban nem bővelkednek az elméletileg megalapozott gyakorlati 
megoldási javaslatok. Ennek okai részben az oktatás történelmi orientációjában, rész
ben a jelenlegi iskolarendszer szerkezetének és jellegének tényezőiében keresendő.

A személyiségfejlesztés iskolai megvalósításának szükségességét több tudomány
terület kutatási irányvonalai és eredményei is alátámasztják. A „pozitív”, vagy „növe
kedési” (growth) motivációs elméletek népszerűsége (önmeghatározás-, flow-elmélet), 
a kreativitás kutatásának fellendülése az 1990-es évektől, vagy az érzelmi intelligen
cia konceptualizációja és egyre szélesebb körű vizsgálata mind ehhez az irányvonal
hoz tartoznak.

A személyiségfejlesztés és az érzelmi tényezők figyelembevétele a nyelvoktatásban 
nem új jelenség. A humanista pszichológia kialakulása óta az uralkodó nyelvtanítási 
módszerekkel párhuzamosan megfigyelhető egy olyan irányzat folytonossága, mely a 
nyelv elsajátítása mellett a személyiségfejlesztés dimenzióját is beépíti az elérendő célok 
közé, és az alkalmazott eljárásokat ennek megfelelően dolgozza ki. Ezeknek hatékony
sága azonban nagy mértékben függ a tanulási körülményektől, és a középiskolai szer-
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kezet nemigen kedvez alkalmazásuknak. A drámapedagógia módszerei - melyek ele
ve az iskolai környezetben való alkalmazás elvében születtek - kivételt képeznek e téren. 
Ezért az általam kidolgozott nyelvtanítási program nagy mértékben támaszkodik drá
matechnikákra. Ezen kívül a tárgyalt négy alapvető személyes képesség fejlesztésére 
irányuló technikákból is átvettem a program feladatainak összeállításakor. A felada
tok jó része a francia kultúrából meríti témáját, különös tekintettel a művészetre, mely 
megfelelő formában fokozni képes a fejlesztő hatásokat.

A program a vizsgált kutatási területek általános orientációjával egyetértésben fi
gyelmet fordít arra, hogy a személyiségfejlesztés csak szorongásmentes, kockázatvál
lalásnak kedvező, valamint jó tanár-diák kapcsolaton alapuló osztálytermi klímában 
működhet hatásosan.

A program hatására irányuló négy hipotézis validitásának vizsgálatát (empátia, 
kreativitás, motiváció és francia nyelv) két budapesti gimnáziumban másfél évig tartó 
kísérleti tanítás alapján végeztem. Az adatok feldolgozása alapján arra a következte
tésre jutottam, hogy a program motiváló hatással volt a diákok francia tanulására, vala
mint, hogy jelen voltak olyan feltételek, melyek kedvezőek voltak kreativitásuk fejlődé
séhez. A program szerint tanuló diákok írásbeli francia tudása sem szenvedett hátrányt 
a hagyományos módszerekkel tanuló kontroli-csoporttal szemben. Noha a teszt-cso
portok empátiája szignifikánsan nőtt a kísérlet végén, ennek a hipotézisnek validitását 
mégsem fogadtam el fenntartások nélkül, mivel a tanár esetleges személyes hatását nem 
állt módomban megvizsgálni. A tanári személyiség rendkívüli jelentősége miatt jövő
beli kutatásaimat ebben az irányban szeretném folytatni.

A hatékony tanárokat vizsgáló kutatások nagy része a kívánatos jellemvonások és 
magatartásformák listáját állítja fel. Ezeknek gyakorlatba való átültetésének lehetősé
ge azonban igen kérdéses, márcsak azért is, mert a különböző viselkedésformákat (pl. 
lelkesedés) sokféleképpen lehet értelmezni, és azért is, mert a jó tanárok személyiség
típusai sokkal szélesebb skálán helyezkednek el, mint ahogy ezek a listák sugallnák. 
Ezért a tanári hatékonyság növelésére alkalmasabbnak tűnik az a megközelítés - főleg 
abban az esetben, ha a tanulók személyiségének fejlesztése is célja egy tanárnak -, mely 
szerint ez a tanár saját személyiségének fejlesztése révén érhető el (Amold-Brown 1999; 
Bagdy - Telkes 1999).

Ennek a fejlesztésnek az elsődleges helye a tanárképző intézményekben volna. Mint 
azt azonban az első részben érintettem. Magyarországon a tanárképzés elméleti és 
tantárgyspecifikus, a pedagógiai gyakorlat helyzeteinek megközelítésében döntő fon
tosságú személyes képességek semmilyen szinten nem kerülnek elő a képzés ideje alatt. 
Ahhoz, hogy az ebben az értekezésben leírt programhoz hasonló kezdeményezések szé
les körben kerüljenek alkalmazásra, és ne csak egy-egy tanári személyiséghez kötődje
nek, a személyes készségek-különös hangsúllyal az interperszonális készségekre (em
pátia, érzelmi intelligencia) - tanárképzésbe való beépítése elengedhetetlen feltétel.
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JEGYZETEK
1 Ez azonban nem csak magyar sajátosság: számos külföldi szerző mutat rá saját országával kap
csolatban (lásd pl. Galisson 1997; Arnold - Brown 1999).
2 Az 1995-ben közzétett Nemzeti Alaptanterv szerzői ezeket a célokat meg is fogalmazzák.
3 2003-ban például Franciaországban, a Dunod kiadó főszerkesztője szerint 62%-kal több sze
mélyiségfejlesztés tárgyú könyvet adtak el, mint az előző évben (Gauthier 2004, 13.o.)
4 „the imaginative and emotional participation in another person’s experience.”
5 „The ability to perceive emotions, to access and generate emotions so as to assist thought, to 
understand emotions and emotional knowledge, and to reflectively regulate emotions so as to 
promote emotional and intellectual growth.”
6 A személyiségfejlesztést hangsúlyozó irányzat részeként megemlítendő még a nyelvészeti 
pszichodramaturgia, melynek ismertetésére lásd Mariok 2005.
7 A humanista módszer, és a humanista technikák bővebb ismertetésére és kritikájára lásd Lo
vas, in print.
8 „For classroom practitioners the real area of interest is not so much the nature of ‘motivation’ 
itself as the various techniques or strategies that can be employed to motivate students.”
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