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A környezetnyelv és idegen nyelv 
az óvodában

A négy évvel ezelőtt megtartott MANYE Kongresszuson már beszéltem a környezet
nyelv és az idegen nyelv fejlesztéséről az óvodában (Mikes 2001). Akkor szóltam a 
környezetnyelv és az idegen nyelv szerepéről az óvodában, a környezetnyelv és az 
idegen nyelv elsajátítását serkentő alapelvekről, az ezzel kapcsolatos módszertani és 
szociolingvisztikai kérdésekről, egyes kutatásaink eredményeit is megemlítve. A nyelv
elsajátítás elméleti kérdéseiről beszélve, kiemeltem, hogy a nyelvelsajátítás kreatív 
folyamat és a gyermekeknek az a képessége, hogy utánozzák azt, amit a környezetük
ben hallanak, csak hozzásegíti őket ahhoz, hogy kihasználják természet adta kreatív 
képességüket. Hangsúlyoztam, hogy az óvodai programban szereplő környezetnyelvi 
tevékenységeknek nem a nyelvtanulás a célja, hanem a kommunikációs készségek 
fejlesztése játékszerű tevékenységi formák segítségével.

Most újból ezt a témát választottam, mert az elmúlt négy évben ezzel sokat foglal
koztam elméleti és gyakorlati szinten egyaránt, sok hasznos tapasztalatot szereztem, 
tehát úgy gondolom, hogy új mondanivalóm is akad. Ebben a beszámolóban szólni 
fogok az elmúlt négy évben végzett munkáról, különös figyelmet szentelve a nem 
magyar anyanyelvű gyermekek részére szánt magyar nyelvű tevékenységeknek. Ki
egészített és újból megfogalmazott módszertani megközelítésünk alkalmazását be fo
gom mutatni, és az alkalmazott módszertani eljárások értékelésére is kitérek.

A környezetnyelvi és idegen nyelvi foglalkozások fejlesztése 
„Az anyanyelv, a környezetnyelv és az interkulturalizmus fejlesztése és ápolása a vaj
dasági gyermekek körében” elnevezésű projektumunk keretében végzett munkában az 
elmúlt négy évben központi téma volt a környezetnyelvi és idegen nyelvi foglalkozá
sok fejlesztése az óvodában. Nem hagytuk figyelmen kívül a szervezési és lebonyolí
tási formákat sem, noha beavatkozásunk nem járt mindig sikerrel. Ugyanis az additív 
kétnyelvűség legjobban az olyan gyermekcsoportokban fejleszthető, ahol a nevelés 
anyanyelven folyik és naponta egy 15-20 percnyi foglalkozással bővül. Emellett, 
amennyiben megvan a lehetőség rá az adott óvodában, alkalomadtán megszervezhe
tők a magyar és szerb nyelvű gyermekcsoportok közös tevékenységi formái is. A két
nyelvű gyermekcsoportok megalakítását csak ott és akkor javasoljuk, ha az ehhez szük
séges előfeltételek megvalósíthatók. Ezek a következők:

Elhangzott a 2005. április 7-e és 9-e között Miskolcon megrendezett XV. Alkalmazott Nyelvé
szeti kongresszuson. (A szerk.)
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- Két óvónő dolgozik a gyermekcsoportban, az egyik magyar nyelven, a másik szerb 
nyelven kommunikál a gyerekekkel.

- A gyerekek legalább ötven százaléka többé-kevésbé kétnyelvű.
- A gyerekek mind az anyanyelv, mind a környezetnyelv fejlesztésére előlátott fog

lalkozásokban részt vesznek.
Sajnos, kevés kétnyelvű csoport tesz eleget ezeknek az előfeltételeknek. Azonban 

a kétnyelvű gyermekcsoportok úgy szaporodnak, mint a gombák, magukba rejtve lap
pangó asszimilációs tendenciákat.

Több sikerrel jártunk az óvónők továbbképzését elősegítő tevékenységünkben. 
Többek között Szabadkán, Újvidéken, Zentán, Becsén, Bácstopolyán, Kishegyesen, 
Magyarkanizsán, Törökkanizsán, Csókán, Adán, Múzslyán, Csantavéren és Szilágyin 
összesen 26 továbbképzést tartottunk azoknak az óvónőknek, akik a magyar gyermek
csoportokban szerb környezetnyelvi foglalkozásokat valósítanak meg. Ugyanakkor 
Szabadkán, Zentán, Becsén, Bácstopolyán, Kishegyesen, Magyarkanizsán, Török
kanizsán, Csókán, Múzslyán, Tótfalun, Ómoravicán, Kispiacon, Horgoson, Palicson, 
Pacséron és Piroson szerb környezetnyelvi foglalkozásokat néztünk meg a magyar 
gyermekcsoportokban, elemeztük a megtekintett foglalkozásokat, közöltük észrevéte
leinket az óvónőkkel, majd a munka folytatásához szükséges utasításokkal láttuk el őket.

Az utóbbi időben nagy figyelmet szenteltünk a nem magyar anyanyelvű gyerme
kek részére szánt, magyar nyelvű tevékenységeknek, hiszen tekintet nélkül arra, hogy 
milyen státusa van a Vajdaságban a magyarnak mint kisebbségi nyelvnek, a kommu
nikatív értéke igen jelentős lehet. Jelentősége függ az adott helység földrajzi elhelyez
kedésétől és a lakosság etnodemográfiai összetételétől, valamint a nemzetközi gazda
ságban, kereskedelemben és turizmusban betöltött szerepétől. A szerb ajkú gyerme
keknek pedig a magyar nyelvben szerzett kommunikatív jártassága nemcsak kiszélesíti 
a gyermekek kommunikatív lehetőségeit, hanem a többnemzetiségű közösségben egyik 
igen fontos feltételét képezi a nemzetek közötti toleráns kapcsolatok megteremtésé
nek és az egymás iránti tisztelet, valamint a magyar nemzeti közösség kultúrája iránti 
nyitottság megalapozásának. E fontos nevelői célok valóra váltása érdekében munkál
kodunk, hogy a magyar környezetnyelvi tevékenységek az óvodai programnak szer
ves részét képezzék.

Ennek érdekében Szabadkán, Zentán, Becsén, Bácstopolyán, Kanizsán, Törökka
nizsán, Indjiján, Csókán és Adán összesen 15 továbbképzést tartottunk azoknak az 
óvónőknek, akik a magyar gyermekcsoportokban szerb környezetnyelvi foglalkozá
sokat tartanak. Ugyanakkor Szabadkán, Zentán, Becsén, Törökkanizsán és Csókán 
környezetnyelvi foglalkozásokat néztünk meg a szerb és kétnyelvű gyermekcsoportok
ban, elemeztük a megtekintett foglalkozásokat, észrevételeinket közöltük az óvónők
kel, majd a munka folytatásához szükséges utasításokkal láttuk el őket.

A magyar környezetnyelv elsajátításának és fejlesztésének a programja nem alkal
mazható egyforma módon mindegyik etnikai-nyelvi környezetben, azaz abban a kör
nyezetben, amelyikben a lakosság többsége magyar ajkú, és abban, amelyben a lakos
ság többsége szerb. Tervezéskor, a célok és feladatok megfogalmazásakor figyelembe 
vesszük a környezeti sajátosságokat és a belőlük adódó feltételeket, mivel e tekintet
ben lényeges eltérések vannak a domináns magyar nyelvű és a domináns szerb nyelvű 
környezetek között. Úgyszintén figyelembe vesszük a gyermekcsoport nyelvi össze
tételét és a gyermekek nyelvismereti szintjét.
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Habár a már említett nevelési célok miatt ajánlatos volna a magyar környezetnyel
vi tevékenységek megvalósítása a domináns szerb nyelvű környezetekben is, e tevé
kenységekkel eddig főleg magyar lakta helységekben és Szabadkán találkozunk. Se
gítséget akartunk nyújtani azoknak az óvónőknek, akik lehetővé teszik, hogy a nem 
magyar anyanyelvű gyermekek fejlesszék magyar nyelvű kommunikációs képessége
iket, ezért Bálizs Jutka munkatársammal együtt egy kézikönyvet készítettünk a részükre. 
A könyvbe beépítettük azokat a hasznos tapasztalatokat is, amelyeket a szabadkai és 
zentai óvónők szereztek a kommunikatív-tapasztalati megközelítéssel megvalósított 
magyar környezetnyelvi tevékenységek során. Noha a kézikönyvet elsősorban a nem 
magyar anyanyelvű gyermekek nyelvi fejlesztésére szánjuk, ez a könyv segítségül 
szolgálhat azoknak az óvónőknek is, akik a magyar gyermekek nyelvápolásával fog
lalkoznak. Itt főleg azokra a szórványban élő magyar gyermekekre gondolunk, akik
nek a magyar nyelvismeretük gyenge.

Mivel a kommunikatív-tapasztalati megközelítést javasoljuk, ennek alkalmazását 
részletesen is bemutattuk a Játsszunk, énekeljünk magyarul című kézikönyvünkben 
(Bálizs, Mikes 2004). Több konkrét téma feldolgozásában rámutattunk a kommunika
tív tapasztalatok szerzésének, alkalmazásának, megerősítésének és bővítésének a mó
dozataira. Javasoltuk a feldolgozandó dalokat és énekes köijátékokat, mesék interak
tív feldolgozását, játékok, mondókák és kiszámolok alkalmazását.

Az elmúlt iskolaév óta német nyelvi foglalkozások is helyet kaptak néhány vajdasági 
óvodában. Ebben az iskolaévben 12 újvidéki, 3 zombori, 3 bajmoki és 2 ingyijai gyer
mekcsoportban folyik ilyen pedagógiai tevékenység. Noha a német nyelvi foglalkozá
sok a nemzetiségi nyelven megvalósuló tevékenységekként szerepelnek az óvodai prog
ramban, a német nyelv világnyelvnek is tekinthető. Valószínűleg ennek köszönhetően 
a szülők szívesen beleegyeztek abba, hogy gyerekeik részt vegyenek a német nyelvi 
foglalkozásokban. Az ezeket a foglalkozásokat megvalósító óvónők továbbképzése 
rendszeresen folyik a Tartományi Nemzetiségi és Közoktatási Titkárság támogatásával.

Az angol nyelvi foglalkozásokban már 12 éve alkalmazzuk a kommunikatív-tapasz
talati módszer alapján épülő és kifejlesztett Teddies and Bunnies elnevezésű progra
munkat. Ezt a programot először csak néhány újvidéki gyermekcsoportnál alkalmaz
ták, mostanában azonban már sok újvidéki, szabadkai és ingyijai gyermekcsoportnál 
helyet kapott. Fiatal animátorok, akik főleg az angol szakos egyetemisták soraiból 
kerültek ki, sokban segítettek a program kifejlesztésében és sikeres alkalmazásában. 
Most már ott tartunk, hogy az angol nyelvtudással bíró óvónőket a Teddies and Bunnies 
program alkalmazására készítjük fel a továbbképzésekben. Ezzel azt akarjuk elérni, 
hogy ők maguk is alkalmazzák ezt a programot saját gyermekcsoportjukban.

A kommunikatív-tapasztalati módszer alkalmazása
Állásfoglalásunk az, hogy a nyelvelsajátítás kreatív folyamat. A környezetnyelvi és 
idegen nyelvi kommunikációs képességeket az óvodás gyermek úgy sajátíthatja el leg
jobban, ha alkalma van a veleszületett nyelvi elemzőképességét fejleszteni. Ez a ké
pesség ugyanis lehetővé teszi számára, hogy a spontán nyelvi elemzés során felfedez
ze az elsajátítandó nyelv szerkezetét, elemeit, szabályait.

A környezetnyelvi kommunikációs képességek elsajátításának és fejlesztésének 
hatékony módja az azon a nyelven megvalósuló tapasztalatszerzés. Ez elérhető a kom
munikatív-tapasztalati módszer segítségével, amely a hangsúlyt nem a szavak és a
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nyelvtani szabályok elsajátítására helyezi, hanem a tapasztalat útján szerzett kommu
nikációs jártasságokra, képességekre. Ez a módszer eljárásokat kínál a nyelvi tapasz
talatok szerzésére és alkalmazására, valamint a nyelvi tapasztalatok megerősítésére és 
lehetséges bővítésére.

A nyelvelsajátítás kezdeti fázisában a tevékenységek gazdag kontextusban zajlanak. 
A gyerekek gazdag kontextussal átitatott beszédhelyzetekben, játékokban, énekekben 
találkoznak először az új nyelvvel. Kívánatos e tevékenységek során minél sokolda
lúbb érzékszervi tapasztalat átélése, mivel ezek együttes előfordulása segíti a nyelvel
sajátítás folyamatát. Ugyanakkor elvárunk a gyermekektől bizonyos szellemi erőfeszí
tést annak érdekében, hogy az üzenet jelentését felfedezzék.

A nyelvi tapasztalatok alkalmazására akkor térünk át, amikor úgy értékeljük, hogy 
a gyermekek többsége elsajátította azokat a kommunikatív tapasztalatokat, amelyek 
lehetővé teszik, hogy aktívan részt vegyenek a dal, mondóka, körjáték, mese feldolgo
zásában. A nyelvi tapasztalatok megerősítésére szánt tevékenységek során a gyerme
kek újból felfedezik a már korábban megismert szavak, cselekvések jelentését, de egy 
új, többé-kevésbé megváltozott kontextusban. A nyelvelsajátításnak ebben a fázisában 
is lehetővé tesszük, hogy a gyermekek alkalmazzák természet adta kreatív nyelvelsa
játító képességüket. A következő fázisban a gyermekeknek alkalmat nyújtunk a nyelvi 
tapasztalatok bővítésére, ami a témakör megváltoztatásával vagy kibővítésével megy 
végbe. Ez a fázis egyben új nyelvi tapasztalatok szerzésére is lehetőséget ad.

Kezdetben a nyelvi tapasztalatok szerzése gazdag kontextusban történik. A nyelv
elsajátítás későbbi fázisában a kontextus fokozatosan veszít a gazdagságából, mert 
minél szegényebb a kontextus, annál nagyobb szellemi erőfeszítést követel a gyerme
kektől. A gyermekek akkor tesznek eleget ennek a követelménynek, ha motiváltak a 
környezetnyelvi tevékenységekben való részvételre. Ezért a nyelvelsajátítás folyama
tában nagyon fontos a gyermekek motiváltsága, amit játékos, érdekes és a gyermekek 
érdeklődésének megfelelő tevékenységekkel lehet serkenteni.

A kommunikatív-tapasztalati módszer alkalmazásának 
értékelése
A négy évvel ezelőtt készült beszámolómban néhány e téren folyó kutatásunkról em
lítést tettem. Akkor még azokat a teszteket alkalmaztuk, amelyek általában a nyelvköz
pontú tanítási módszerek eredményeit kutató tesztekre vezethetők vissza. Újabban pedig 
a kommunikatív-tapasztalati módszer értékelése céljából egy olyan tesztet készítettem, 
amely ennek a módszernek sajátságos eredményeire fényt deríthet. Ugyanis azt vizs
gáltam, hogy igazolható-e a következő feltevésünk:

Amikor a gyerekek énekelve, játszva és különböző számukra érdekes nem anya
nyelvi foglalkozásokban vesznek részt, ők nem csak szórakoznak, hanem kommuni
katív tapasztalatot is szereznek az elsajátítandó nyelven. Ezt a tapasztalatot a gyerekek 
képesek lesznek alkalmazni, amikor olyan helyzetbe kerülnek, hogy ezen a nyelven 
kommunikálniuk kell.

A teszt szövege alapján az óvodás gyerekekkel külön-külön beszélgettem egy olyan 
helyzetet mímelve, ahol egy újvidéki nagymamájához látogatóba jött egy anglofon 
országból. Noha ez a kutatás csak 32 gyerekkel folytatott beszélgetést foglal magába, 
az eredmények arra utalnak, hogy feltevésünk ilyen módon igazolható. Ez a kutatás a 
módszer alkalmazásában előforduló hézagokra is rámutatott, így segítségünkre lehet a
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módszer további fejlesztésénél. Ezért ezt a fajta kutatást továbbra is folytatni szándé
kozzuk, és a többi környezetnyelvi és óvodáinkban folyó idegen nyelvi tevékenységek 
értékelésében is alkalmazni fogjuk.
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