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Pár- és csoportmunka az idegen nyelvi órán
(Egy kurzus tapasztalatai)

A 2006/2007-es tanév őszi félévében a Pécsi Tudományegyetem BTK Nyelv-
tudományi Tanszéke meghirdette a Pármunka és csoportmunka a magyar mint ide-
gen nyelv oktatásában című kurzust. Az óra célja a pár- és csoportmunka techniká-
inak kipróbálása és alkalmazása volt – a „hóhért akasztják” helyzetében, mivel a
kurzuson részt vevő hallgatók maguk próbálták ki a feladatokat. Azonban emellett
cél volt a pár- és csoportmunka szervezésének és levezetésének elsajátítása is, mint-
hogy a diákok irányítottak is feladatmegoldásokat. Így kettős szerepben tapasztal-
hatták meg a módszer előnyeit és hátrányait.

Természetesen nem a csoportmunka kizárólagos érvényesítésének bevezetésé-
re tettünk kísérletet, hanem csupán egy – a sok közül jól használható – újabb mód-
szernek az alkalmazására, illetve terjesztésének népszerűsítésére.

A lefutott kurzusnak előnye volt az is, hogy a magyar mint idegen nyelvi órá-
kon hasonló korosztályú tanulókkal találkozhatunk az egyetemi ösztöndíjprogramok
keretében is, s ha általában is a felnőtt nyelvtanulókat tekintjük (jelesül a már kiala-
kult személyiségjegyek tekintetében), akkor a módszer nyelviskolai oktatásban tör-
ténő alkalmazásáról is teljesebb képet kaphattunk.

Giay Béla szerint a módszertan (mint nyelvpedagógia) sokféleképpen értelmez-
hető. Lehet metodológia, módszerek tana vagy szakmódszertan is. Az idegennyelv-
oktatás metodikájának tárgya maga az oktatási folyamat. Legfontosabb feladata a
folyamat elemzése, törvényszerűségeinek feltárása, és a tantervek, tankönyvek, tan-
eszközök felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok elemzése (Giay 1997, 20). A
továbbiakban a tárgyalt módszer elemzésére teszek kísérletet.

A pár- és csoportmunkáról
A nyelvtanulóban egyre inkább felmerül az igény arra, hogy a tényleges kom-

munikációban használható tudást kapjon (Bárdos 2000, 98). Ennek az igénynek –
reális beszédhelyzeteket teremtve – a nyelvórán eleget is lehet tenni.

A huszadik század közepére eljutott a nyelvoktatás arra a pontra, amikor az el-
várások nyomában, a gyakorlati felhasználhatóság és tudás értelmében új módszer-
tani irányzat bontakozott ki. Már nem volt elég, hogy a nyelvtanuló grammatikai-
lag helyes mondatokat formált, hanem fontossá vált az is, hogy a megnyilatkozások
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a pragmatikai kontextusban is megfelelőek legyenek. Azaz a kommunikatív kom-
petenciára is elkezdtek hangsúlyt fektetni (Giay 1997, 21). A nyelvelsajátítás során
összetett készségeket kell fejleszteni. Ennek érdekében olyan helyzeteket kell terem-
teni a nyelvórán, amilyenekkel majd valójában találkozhatnak a tanulók. Ezekben
a beszédhelyzetekben pedig a tanulónak használnia kell az elsajátított grammatikát,
lexikát (Dóla 2001, 102).

A jelzett egyetemi kurzus óráinak menetében ezért többféle feladattípust és
helyzetet teremtettünk a feladatok megoldása során. A fő hangsúly a különböző
képességeken volt, de helyet kapott a drámapedagógia és a kultúraközvetítés is. A
valós élethelyzetekhez kapcsolódtunk pl. hirdetések, adatlapok, híradó, mese, film
és egyéb szövegek páros, illetve csoportos feldolgozásával.

Bár a kommunikatív oktatás módszerének szokás tartani a pár- és csoportmun-
kát, ezek a tanítási formák már előtte is ismertek voltak. Mindezeknek osztályterem-
ben történő alkalmazása fellazította az osztálytermi kereteket, és hatékonyabb meg-
oldásokat adott. A tudatos tanulás mellett fontos szerep jut az ösztönös elsajátításnak
is, amire a kommunikatív oktatás számos lehetőséget nyújt (Bárdos 2000, 99-100).
Az ösztönös elsajátítás egyik legfontosabb eleme a tanári beszéd. Így az órák folya-
mán lehetőség nyílt arra is, hogy a hallgatók instrukciókat adjanak különböző nyelv-
tudási szinten levő csoportok számára. Noha nem álltak rendelkezésünkre különböző
nyelvcsoportok az órákon, mégis hasznos volt ráirányítani a figyelmet arra, hogy a
feladatok sikeres megoldásában, illetve az óra sikeres koordinálásában bizony nagy
szerepe van a tanári instrukciónak – amennyiben az a célnyelven fogalmazódik meg.

A humanisztikus módszerek az osztálytermi formák ellen lázadtak. Ez volt a
kommunikatív nyelvtanítás bölcsője, amikor már nem csak az volt fontos, hogy mi
a nyelv, hanem az is, hogy mire használható (Bárdos 2000, 93). A pár- és csoport-
munka melletti egyik legkomolyabb érv a használhatóság szempontjából, hogy a
valóságban is – főként a nyelvtanulás kezdeti szakaszaiban, amikor még az egyol-
dalú, előadásszerű megnyilatkozásokra nincs szükség – legtöbbször ilyen helyzetek-
kel fogják szembe találni magukat. Figyelniük kell a beszélgetésben részt vevő
partner(ek)re, és arra reagálva folytatni a diskurzust (Bárdos 2000, 274). Emiatt a
monológszerű beszédet sokkal könnyebb tanítani, mint a dialógust, mert míg a mo-
nológ előkészíthető, addig a dialógusban a partner reakcióitól is sok minden függ
(Giay 1997, 42).

Ezen a ponton fontos újfent hangsúlyozni, hogy a beszélt és az írott nyelvhasz-
nálat sok tekintetben jelentősen különbözik egymástól. A beszélt nyelv kisebb szó-
kinccsel dolgozik, ugyanakkor gazdaságosabb, mint az írott nyelv. Erősen befolyá-
solják a beszéd szupraszegmentális elemei és a partner reagálásai. A beszélt nyelv
elsajátításában és a hallás utáni értés fejlesztésében komoly szerepe van a magyar
nyelvű óravezetésnek is (Giay 1997, 40-41). Ebből az is következik, hogy a nyelv
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bizonyos sajátosságait csak interakcióban lehet igazán elsajátítani. Éppen emiatt volt
kiemelkedően fontos szerepe a mindezeket tudatosító kurzusnak, hiszen kiderült,
hogy milyen is az, amikor valós élethelyzetekkel kell szembekerülni órai keretek
között. De a csoportmunka nem csak ebből a szempontból hasznos a tanulásban,
hanem a csoportos tanulás emellett az együvé tartozás érzését is erősíti, ami pedig
ismét csak erősíti a motivációt. Mindezeken kívül a csoportok tagjai – azáltal, hogy
felelősséggel tartoznak a többiek iránt – a tanulói önállóság, az önszabályozás felé
mozdulnak el (Bárdos 2000, 276).

Az oktatás alapvető szerkezeti kerete esetünkben tehát a valamilyen körülmé-
nyek között szerveződve létrejött csoport. A csoport ugyanakkor alapjában társas
képződmény, amelyen belül szimpátián alapuló differenciálódás jellemző. A csopor-
ton belüli kapcsolatrendszer és a szervezési mód óhatatlanul fontos szerepet játszik
a kommunikációs kedv alakulásában, ezért erre fontos odafigyelni.

Az órákon szimpátián és véletlenen alapuló csoportelosztást alkalmaztunk, de
egy valódi nyelvtanulási helyzetben a nyelvtudáson alapuló csoportosítás is hasz-
nos lehet. Sor került óra közben is a csoportok változtatására, ami abból a szempont-
ból volt előnyös, hogy a teljes csoport összetartozás-érzését növelte, és nem szakad-
tak szét kisebb csoportokra a hallgatók.

A szervezési módnak két fő típusa: a frontális és a decentralizált szervezési mód.
A mód kiválasztásában mindenkor szerepet játszanak a körülmények, a tanár sze-
mélyisége, a tanár–diák kapcsolat, az intézmény, a tanulók személyisége, a tanulás
fázisa stb. (Marlok 1997, 410). Ám mindezek ellenére elmondható, hogy a decent-
ralizált módnak számos előnye lehet. Elsőként: az egy főre jutó beszédidő lényege-
sen megnövekszik a frontális szervezési módhoz képest, hiszen egyidejűleg folyik
a kommunikáció, így az óra ideje nem a csoport összes tagjának beszédidejét hatá-
rozza meg, hanem csak a kiscsoportok tagjainak beszédidejét, így pedig eleve több
megnyilatkozási lehetőség jut egy tanulóra. Másodszor: a decentralizált mód nagyobb
fokú önállóságot követel a nyelvtanulótól, amire a tényleges nyelvhasználatban is
kifejezetten szüksége lesz, de emellett ez növeli a motivációt is. További előnyként
könyvelhetünk el olyan változásokat is, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a
nyelvtanításhoz: a csoporton belül javulhatnak az interakciós viszonyok, s mindez
az egyes egyénekben is változást idézhet elő. A visszahúzódó tanulók felbátorod-
hatnak, ezáltal könnyebben nyilatkoznak meg, ami határozottan elősegíti a nyelv-
tanulásban való előmenetelüket is. S mivel a hibákat csak az adott kis csoport hall-
ja, nem éri olyan kudarcélmény a tanulókat, mint frontális munka esetén (Marlok
1997, 411-412).

A pármunka – eredeti meghatározása szerint – kétféle lehet: vagy egyszerűen két
tanuló együttműködése (általában), vagy egy jobb és egy kevésbé jó tanuló együtt mun-
kálkodása, amikor is a jobb segíti a gyengébbet a tanulásban. Magyarországon azonban
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inkább az első értelmében használjuk a pármunka megjelölést. A pármunka hasznossá-
gával foglalkozó kísérletek azt mutatták ki, hogy ez a fajta módszer ott használható a
leginkább, és ott lehet vele komoly eredményeket elérni, ahol a tanulók már hozzá van-
nak szokva ehhez a módszerhez. A többi esetben a kutatások eredményei vegyesen ala-
kultak, így a pármunka nem egyértelműen jobb vagy hatékonyabb minden másnál.

Mivel nem konkrét tanulási helyzetről volt szó, a mi óráinkon a pármunka a két
tanuló együtt dolgozását jelentette. Esetünkben a pármunkának egyébként azért szán-
tunk külön szerepet, mert a Pécsi Tudományegyetemen működő – magyarul tanuló
– csoportok általában alacsony létszámúak, így a csoportbontás esetén a legvalószí-
nűbb forma a pármunka lehet.

A pármunka jellegzetes feladattípusai közé tartoznak közismerten eleve a dia-
lógusok, továbbá az információhiányon alapuló feladatok és a feladatok páros ellen-
őrzése, illetve előkészítése. A pármunka kapcsán mindenesetre fontos, hogy milyen
szempontok alapján (rokonszenv, véletlen vagy tanári tervezés szerint) választanak
párt a tanulók, mert az egész csoportban csoportképzési folyamatok elindítói lehet-
nek az állandóan változó párok (Marlok 1997, 413-414). Egyébként nemcsak a pár-
munka, hanem a csoportmunka esetében is fontos, hogy milyen alapon történik a
csoportok összeállítása, hiszen a tanulóknak együtt kell működniük. Csoportmun-
káról akkor beszélhetünk, ha 3–6 fő dolgozik együtt.

A felnőtt tanulók kialakult személyiségjegyekkel érkeznek az órára, ezért más-
féle elvárásokkal kell számolnunk. A tanárt is szívesebben kezelik partnerként, aki-
vel – mint a csoport többi tagjával – közösen dolgozhatnak. Fontos, hogy megbe-
csüljék értékeiket, és megfelelő, kellemes tanulási környezetet biztosítsanak
számukra (Dóla 2001, 88).

A csoportbontás, a pármunka és a hagyományos osztálytermi keretek felbom-
lása a hagyományos tanárszerep megváltozását is magával hozta (Bárdos 1997, 75).
A tanár ennél a munkatípusnál háttérbe vonul, és irányító, tanácsadó szerepeket lát
el, de nincs meg a közvetlen tanári ellenőrzés. A tanár háttérbe szorulásával előtér-
be kerül a többi tanuló, több figyelmet kapnak a tanulók igényei, elvárásai, s ők
maguk is készíthetnek feladatot egymásnak, ami jelentősen növeli a motivációt, a
részvételt és a valódi kommunikációt, azaz olyan eredményekkel jár, amelyek cél-
jai és eszközei a sikeres nyelvtanulásnak (Bárdos 2000, 274). Viszont a megfelelő
előkészítés itt különösen hangsúlyos pontja a tanári munkának, mert a csoportmunka
csak akkor működhet hatékonyan, ha a feladat meghatározása egyértelmű, meg van
adva bizonyos időkeret, és a tanulók a végén bemutathatják az eredményeket. Cél-
szerű alternatív feladatokkal is készülni, ha egy csoport gyorsabban oldja meg a fel-
adatot, mint a többiek (Marlok 1997, 414-415).

Kurzusunkon minden hallgatónak kellett feladatot levezetnie is, így tehát szem-
be került egy másfajta tanítási stílussal, és kiderült, hogy ez a más stílus másfajta
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viszonyulást, külön képességeket, illetve felkészülést igényel. Kipróbálhatták – egy-
előre nem „éles” helyzetben –, hogy mi is az, amit másképpen kell tenni ahhoz, hogy
az óra és a feladatmegoldás sikeres legyen.

Az oktatás szervezésében a csoportokra való bontás különben akkor is hasznos
lehet, ha a csoporttagok nyelvtudása eltérő szinteken van. Ilyenkor alkalmazható a
differenciált csoportbontás, amikor is a csoportok nem ugyanazt a feladatot kapják,
s így lehetőség nyílik a nyelvtudásbeli, felkészültségbeli különbségek áthidalására.
Persze nemcsak csoportokra, hanem párokra is bontható a nagyobb csoport, s ez a
dialógusok gyakorlására is hagyományosan jó lehetőségeket biztosít (Giay 1997, 25).
A módszerek közül az egyik legkedveltebb a szerepjátszás, mely lehet egyszerű, egy-
egy mondatos szituáció vagy egészen bonyolult kidolgozást igénylő feladat is.

A nyelvi játék feszültségoldásnak, „pihentetésnek” is jó, a szimulációban pe-
dig tényleges problémamegoldó beszélgetések keletkeznek. De fontos, hogy valódi
információcsere történjék, ugyanis maguk a módszerek még nem garantálják ezt. Az
információs szakadékot ugyanis éppen a beszédtevékenységgel kell áthidalni, ezzel
pedig természetes módon, azaz külső kényszer nélkül vesszük rá a tanulókat az ide-
gen nyelv használatára (Bárdos 1997, 76). A nyelvtanulók nyelvi igényeit mindazon-
által elemezni kell, s az ő szükségleteiknek, képességeiknek, háttérismeretüknek
és tapasztalataiknak megfelelő nyelvi eszközöket kell a kezükbe adni (vö. Bárdos
1997, 80).

Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb szerepet kapott Magyarországon a kül-
földi hallgatók felsőfokú intézményekben történő oktatása. De tág teret nyert a
nyelviskolai magyaroktatás is, ahol a tanulók motivációja (hogy ti. be szeretnének
illeszkedni a magyar nyelvi környezetbe), továbbá a mindennapi kommunikáció
elsajátítása alapvetően fontos (Dóla 2001, 83). A csupán átmenetileg itt tartózko-
dó külföldiek a mindennapi kommunikációban általában a szóbeli készségekre fek-
tetnek hangsúlyt, és az a céljuk, hogy itt tartózkodásuk alatt a legszükségesebb be-
szédhelyzetekben képesek legyenek kommunikálni. Viszont a huzamosabb ideig
itt levők vagy a letelepedni vágyók komolyabb nyelvismeretre vágynak. Bár a mo-
tivációk különbözőek, a nyelvtanítás során mégis végig törekedni kell arra, hogy
az érdeklődést fenntartsuk. Történhet ez egyrészt a feladatok szintjén, másrészt
úgy, hogy a céljaikat minél változatosabban szolgálja a képzés. A magabiztossá-
got és a motivációt egy alacsonyabb szintű nyelvtudás megszerzése növelheti, és
serkentheti a tudásigényt is (Dóla 2001, 86-87).

Az idegen nyelven tanuló felnőtt azzal a meghökkentő állapottal találja szem-
ben magát, hogy nem képes olyan természetes módon kommunikálni a tanult nyel-
ven, mint az anyanyelvén. Ez a meglehetősen sokkoló állapot – személyiségtípus-
tól függő mértékben – bizonyos mértékig gátja lehet a sikeres nyelvtanulásnak és a
tanult nyelv gyakorlásának. Ezt a gátat különböző módszerek próbálják enyhíteni,
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és ezek (természetesen nem kizárólagos) alkalmazása segítség lehet a nyelvtanítás-
ban, hiszen annak elsődleges célja, hogy az idegen nyelvet minél hamarabb hasz-
nálják, ezért az ezt akadályozó korlátokon enyhíteni kell. Ezért lehet a megoldás egy
olyan fajta oktatási mód, ahol a felnőtt tanulók a nyelvoktatásban partnerként vehet-
nek részt. Azaz részt vehetnek a döntések meghozatalában, az igényeiknek megfe-
lelően szerveződik az óra, odafigyelnek az érzéseikre, a gondolkodásmódjukra, és
ahol magabiztosan vehetnek részt a tanulásban. Ennek érdekében világossá kell tenni
az elvárásokat és a célokat, és a nekik (szükségleteiknek, igényeiknek) megfelelő
módon tanítani őket (Dóla 2001, 89).

Azonban természetesen attól függetlenül, hogy felnőttekről van szó, akiket egy-
ségesebb csoportként kezelhetünk, mégis számolni kell azzal, hogy különböző sze-
mélyiségű és más-más típusú tanulási stratégiával dolgozó emberek kerülnek egy
csoportba. Ha a tanár ismeri a csoportjában levő különböző típusú tanulókat, akkor
annak alapján lehet megtervezni az órát, és a különböző elvárásoknak megfelelő
feladatokat, tanítási módokat lehet bevinni. Így kaphat helyet a játék, de a szemé-
lyes témákat érintő beszélgetés is, az írás, az olvasás, a szerepjáték stb. (Dóla 2001,
90). Kurzusunkon is többféle feladattípus kapott helyet, hogy a különböző érdeklő-
désű és különböző típusú tanulóknak is megfelelő lehessen, illetve hogy a minél
érdekesebb és szélesebb körű témakörökből származó feladatok valóban fenntart-
sák az érdeklődést, s ezzel együtt a motivációt is növeljék.

Visszajelzések, összegzés
A félév során (és végén) különféle írásbeli és szóbeli visszajelzések érkeztek a

hallgatóktól, melyek természetesen többségükben a kurzus témájának jövőbeli tanári
felhasználásáról szóltak. Amit viszont mindenki kiemelt: az óra igen hasznos volt, és
mindenképpen alkalmazni fogják a páros és csoportos munkát jövőbeni tanításaikban,
illetve előnyként könyvelték el, hogy új feladattípusokat ismerhettek meg.

Méltatták ezen kívül a családias légkört, a jó hangulatot, és kedvezően értékel-
ték, hogy a csoportban segíthették egymás tevékenységét, illetve hogy nem volt olyan
nagy megterhelés kis csoporton belül megnyilatkozni. Jónak tartották, hogy valós
élethelyzetekkel találkoztak, s mindez a feladatok hasznosságértékét is növelte.

Összegezve azt mondhatom, hogy a felnőttek tanításában – szűkítve a kört: a
fiatal felnőttek tanításában mindenképpen – hatékony módszernek bizonyulhat a pár-
és csoportmunka, ugyanis egyértelműen csökkenti a nyelvtanulónak azt a pszicho-
lógiai megterhelését, hogy nem tud úgy megnyilatkozni az idegen nyelven, ahogyan
az anyanyelvén, hiszen kevesebb ember előtt (ráadásul hasonló nyelvtudású tanu-
lók előtt) mégiscsak könnyebb beszélni. A hagyományos tanárszerep teljesen eltű-
nik az ilyen órai keretek között, s ezért határozottan jobban tud partnerként viszo-
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nyulni a tanuló a tanárhoz – és fordítva. A motivációt növeli továbbá a jó hangulat,
s a tapasztalat, hogy valós élethelyzetekkel találkozik, és azokat meg is tudja olda-
ni, sőt az is, hogy kevésbé fél hibázni kiscsoportban a többi tanuló előtt.

Azt azonban mindenképpen leszögezném a kurzus fontos tanulságaként, hogy
a leendő nyelvtanárokat külön is képezni kell arra, hogy olyan módszerrel (is) taní-
tani tudjanak, amilyennel saját nyelvtanulásuk és (tovább)képzésük során eddig csak
ritkán vagy egyáltalán nem találkoztak. Hiszen egészen más tanári viszonyulást és
képességeket igényel egy ilyen jellegű óra levezetése, mint egy hagyományosan
fölépített óráé. Ezért nem elég belátni, hogy a tanításban hasznos a pár- és csoport-
munka, hanem a leendő tanárokat tényleg föl is kell készíteni arra, hogy tudjanak
ilyen típusú órát és feladattípusokat levezetni, illetve megszervezni.
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