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Ezzel a könyvvel az angol nyelv tanárai, főleg 
az angol szakos tanárképzésre járó egyetemis-
ták vagy fi atal, kevesebb tapasztalattal ren-
delkező tanárok úgy érezhetik, hogy kincses-
tárra bukkantak. Sok jó ötletet, mintaórát 
(videofelvételről), módszertani útmutatót, 
konkrét gyakorlati tanácsot és eljárást mutat 
be ez a vastag, több mint 300 oldalas könyv 
az ötven stratégia ismertetése során. A kötet-
hez DVD-t is mellékeltek, amin 13 stratégiát 
konkrét tanórán jelenítenek meg 5–10 perces 
egységekben, négy tanár szereplésével, akik-
kel a szerzők az egyes felvételek végén inter-
júszerű beszélgetést folytatnak a látottakról.

A kötet két írója nagy tapasztalatú egyete-
mi oktató, akiknek számos műve jelent már 
meg. Most ennek a könyvnek a negyedik ki-
adását mutatjuk be. Az új kiadást professzorok 
és európai tanárok tanácsainak felhasználásá-

val nyelvfejlesztő gyakorlatokkal és eljárások-
kal bővítették. A szerzők – saját élményeiken 
kívül – komoly referenciaanyagot sorakoztat-
tak fel: Stephen Krashen, Merrill Swain, Jim 
Cummins, csak három a legismertebb nevek 
közül, akiknek művei jelentős szakmai, elmé-
leti háttértámogatást nyújthattak.

A diákokkal tanórán tesztelt feladatok leg-
inkább a TESOL (Teachers of English to 
Speakers of Other Languages) jól defi niált 
sztenderdjeinek felelnek meg (amely műfajá-
ban talán hasonlítható a Magyarországon 
sokkal jobban ismert Európa Tanács Közös 
Európai Nyelvi Referenciakeretéhez). Nem 
szabad elfelejteni, hogy ebben a könyvben 
a tananyagok olyan tanároknak készültek, 
akiknek a diákjai amerikai nyelvi környezet-
ben élnek, így az angolt mint második nyelvet 
(English as a Second Language / ESL), nem 
pedig idegen nyelvként (English as a Foreign 
Language / EFL) tanulják!

A könyv hat részből (szekcióból) áll, és 
teoretikus áttekintéssel indul. A szerzők a má-
sodik szekcióban aktivitást segítő stratégiákat 
írnak le (tizenegyet), a nyelvfejlődésről ti-
zenkettő, az olvasásfejlesztésről tizenhárom, 
a tantárgyak tanulásához szükséges stratégi-
ákról további tíz, a technikai eljárásokról kü-
lön négy fejezet (stratégia) szól, bár az utób-
bira a többi részben is van rövidebb utalás. 
A stratégia szó lényegében módszert, ötletet, 
eljárást jelent ebben a műben. A könyvet hasz-
náló minden stratégia megtervezéséhez és 
alkalmazásához rövid magyarázatot, lépésről 
lépésre összeállított instrukciókat talál, va la-
mint két részletes, elbeszélésszerű leírást 
a konkrét tanítási órákról. Ebből megtudhat-
juk, hogyan adaptálható az adott módszer a kü-
lönböző szintekhez és tartalmakhoz. A szerzők 
a sok stratégiához részletes tanulói értékelési 
eljárásokat is illesztettek, így bemutatják, mi-
lyen módon lehet fi gyelemmel követni az 
egyes diákok haladását a tananyagban, vala-
mint egyéni fejlődésüket is. Ezzel hatékonyan 
tervezhető a tanulási folyamat. Nem hagyo-
mányos ötleteket is felsorakoztatnak, mint 
például a portfólió használata vagy az egyéni 
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szöveges értékelés (bár ezeket sokan joggal 
rendkívül időigényesnek találják). Mindehhez 
számos technikai, technológiai (számítógé-
pes) tanácsot is kapunk. Nemcsak angol 
nyelvtanároknak lehetnek hasznosak ezek a 
stratégiák, hanem egyéb tantárgyak tanítása-
kor is, például ilyen az egész ötödik szekció 
(Strategies for content instruction, 221–275), 
ahol az autentikus anyagokat aktív tanulási 
tevékenységekkel ötvözik.

A különböző stratégiák mind a négy nyelvi 
alapkészséget fejlesztik, a hallás utáni megér-
tést, a beszédet, az írást és az olvasást, mégpe-
dig nem direkt módon, hanem élvezetes tanórai 
tevékenységek révén. Változatos, gyakorlatias 
ötletek tárháza a könyv, felhasználóbarát, rövid 
egységekre bontva és célratörő szerkezettel.

A DVD-n szereplő három tanár alsó tago-
zatos gyerekekkel foglalkozik, egy pedig fel-
sősökkel, akik a 7–8. osztályba járhatnak. 
Mindannyian többnyire olyan diákokat taníta-
nak, akik bár az USA-ban élnek, az anyanyel-
vük spanyol. Nyelvi szintjük általában igen 
alacsony, még a felső tagozatosoké is. A többi 
stratégia szintén hasonló diákokkal foglalkozó 
tanároknak szól (semmiképp sem felnőtteket 
tanítóknak!). Az a rész, amelyik a számítógép 
használatával kapcsolatos, a Google-keresővel 
a legalapvetőbb technikai ismeretekkel rendel-
kezőknek is segítséget nyújt. A felvételek anya-
gához kapcsolódó kérdéseket megtaláljuk az 
adott stratégia könyvbeli megfelelőjénél (pél-
dául: A látottak közül melyik eljárást használ-
nám én az órámon? [21]; Hogyan tervezték 
meg az órát, hogy a diák többször foglalkozzon 
a rendhagyó igékkel? [135]).

Bár természetesen szabadon választhatunk 
a stratégiák közül aszerint, hogy mikor és me-
lyikre van éppen szükségünk, a bevezetőben 
a szerzők a könyv használatához elsőként az 
első szekciót, az elméleti áttekintést (Theo-
retical overview, 1) ajánlják. Az egyes része-
ken (szekciókon) belül a legegyszerűbb, leg-
könnyebben használható stratégiák szerepelnek 
előbb, érdemes velük kezdeni a könyv anya-
gainak a megismerését, ha mazsolázni aka-
runk a számunkra hasznosak közül, és nem 

szándékozunk végigolvasni az egész művet. 
Például ha olvasott szöveg megértésének a 
gyakorlására készülünk, akkor érdemes a 24. 
stratégiát megnéznünk, amelynek a címében 
benne van, hogyan fejlesszük a megértést 
(Moving into reading, using multiple strate-
gies to foster comprehension, 142). Fokozato-
san lehet bővíteni ismereteinket a rendelke-
zésre álló gazdag készletből. A könyv írói 
felhívják a fi gyelmet, mennyire fontos, hogy 
vizuális és szemléltetőeszközökkel, megfelelő 
szövegkörnyezetbe helyezett nyelvi anyaggal 
segítsük a diákok tanulását. A szerzőknek a 
nyelvtanítás során egyformán alapvető szempont 
a szókészlet, a folyékony beszéd és a háttértudás 
fejlesztése. A diákoknak lehetőséget adnak, 
hogy megmutathassák, mennyit fejlődtek a szá-
mukra biztosított stresszmentes környezetben 
az autentikus feladatok révén is, a tanároknak 
pedig mintát adnak arra, hogyan kövessék, ad-
minisztrálják a tanulók teljesítményét.

Minden stratégia hasonló szerkezetű, jól 
áttekinthető.

1. A bevezető rész magyarázattal indul: mire 
is jó az adott feladat/sor. Például hogyan hasz-
nálhatjuk a kooperatív tanulási technikát nehéz 
szöveg megértésére (42. stratégia, 250–254).

2. A „lépésről lépésre” rész elmagyarázza 
a teendőket az egyes fázisokban. Például: vá-
laszd ki a megfelelő szöveget; oszd csopor-
tokba a diákokat; beszéld meg az összefogla-
ló mondatokat; olvass és foglalj össze 
bekezdésenként; olvasd fel és hasonlítsd ösz-
sze az összefoglaló mondatokat (250).

3. Az értékelési lehetőségeket, módszereket 
is felsorolja. Például a tanár körbejár, fi gyeli 
a dol gozó tanulókat, feljegyzi a tevékenysé-
güket (251). A könyv végén évfolyamokra 
bon tott nyelvfejlődési profi l kialakításához 
használható összefoglaló útmutató táblázatot 
találunk (299).

4. Az eljárásokat és példákat részletesen 
bemutatja úgy, hogy leírja, szinte elmeséli, 
egy-egy tanár mit és hogyan csinál végig az 
órán. „Ms. Menashian az ötödikeseit koopera-
tív csoportokba osztja, hogy olvassák és ösz-
szefoglalják a fejezetet. […] Felrak egy táblá-
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zatot a falra. […] »Mi az, hogy patriotizmus?« 
– kérdezi Mario. »Hűségesnek lenni a hazád-
hoz« – feleli Juanita. […] Ms. Menashian na-
gyon meg van elégedve a diákjaival, biztos 
benne, hogy megértették a szöveget, és a tar-
talom fontosságát is” (251–252). Minden stra-
tégiát két tanár mutat be, ezt éppen a tizen-
egyedikeseket tanító Hugh is, aki az előzőek hez 
hasonló módszereket alkalmaz.

5. A stratégiákat konklúzióval fejezik be. 
„Minden korú és nyelvi szintű diáknak elő-
nyére válik a kooperatív stratégia. […] Erede-
ti szöveget együtt dolgoznak fel, […] megértik 
a bekezdéseket, […] eldöntik, hogy milyen 
mondattal foglalják azt össze, […] és így az 
olvasási feladatból elkészül a teljes, összefüg-
gő szöveg” (254).

6. Minden stratégiában szerepel a TESOL-
szinteknek megfelelő tevékenységek listája, 
például:

A 4–8. osztályosok
• megtalálják a szöveg főbb gondolatait,
• a bekezdésekről összefoglaló mondato-

kat írnak.
A 9–12. osztályosok
• megtárgyalják a szavak árnyaltabb je-

lentését, és megbeszélik, hogy pontosan 
hogyan is kell összefoglalni a szöveg 
tartalmát.

7. Ha van videoanyag, azzal kapcsolatos 
kérdések szerepelnek a stratégia végén.

8. Referencialista zár minden stratégiát.
Ezt a stratégia- vagy feladatgyűjteményt 

számos egyetem, főiskola használja szerte a 
világon. Nem csoda, hiszen a sok ötleten kívül 
azt is megmutatja, milyen módon követhetjük 
tanítványaink fejlődését, rögzíthetjük rend-
szerezett formában tevékenységüket mind az 
iskolában, mind a házi feladataik révén. Ta-
pasztaltabb tanárok számára is akadhat benne 
új ötlet, a szokásostól eltérő feldolgozási mód, 
az órákat színesítő elem. A felsőoktatásban a 
tanítási módszertan oktatói esetleg új szem-
szögből láthatják a hagyományos eljárásokat 
ennek a könyvnek a használata révén.
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Kezdő nyelvtanárként legnagyobb félelmeim 
egyike, hogy képes leszek-e az egyetemi pad-
sorokban ülve megismert elméleteket a taní-
tási gyakorlatba is átültetni. Szerencsére elol-
vashattam Elaine Kolker Horwitz Becoming 
a language teacher című könyvét, mely célja 
szerint egyszerre nyújt elméleti ismereteket 
és a gyakorlatban is kamatoztatható ötleteket. 
Ugyan nem ez az első nyeltanároknak szánt 
segédlet ilyen kettős célkitűzéssel, de azok 
között van, amelyek legközelebb kerültek en-
nek a célnak az eléréséhez.

Az író elismert kutatója és oktatója az al-
kalmazott nyelvészeti módszereknek. Leg-
főbb kutatási területe a nyelvtanuláshoz kap-
csolódó szorongás, valamint az oktatók és 
tanulók nyelvtanulással kapcsolatos meggyő-
ződései. Nevéhez kapcsolódik két hitelesített, 
a világ számos országában átvett kutatási esz-
köz, az idegennyelv-óra szorongásskálája 
(Foreign Language Classroom Anxiety Scale), 
valamint a 44 elemből álló kérdőív, a „Nyelv-
tanulással kapcsolatos meggyőződések leltá-
ra” (Beliefs about Language Learning In-
ventory). Horwitz jelenleg a Texasi Egyetemen 
oktat, óráin a nyelvi mérésről, az idegennyelv-
elsajátításról, a nyelvtanítás módszertanáról 
és kutatási módszerekről szerezhetnek isme-
reteket a hallgatók.

A szóban forgó könyv első kiadása 2007-
ben jelent meg. A 2012-ben kiadott második 
kiadás hű marad elődje személyes hangvéte-
léhez és önvizsgáló jellegéhez, miközben az 
idegennyelv-elsajátítási elméleteket, önelem-
ző tevékenységeket és javasolt olvasmányokat 
számos esetben frissíti (például a „Nyelvta-
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