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A korai idegen nyelvi fejlesztés  
elmélete és gyakorlata címû szakmai konferencia

Budapest, 2013. május 24.

A 2013. május 24-én tartott egynapos konferenciát közösen rendezte az Óvó- és Tanítóképzők 
Egyesülete (ÓTE) Idegennyelvi Tagozata és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító és 
Óvóképző Kar (ELTE TÓK) Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, a British Council és a Goe-
the Institut támogatásával. A Goethe Institutban olyan konferencia jött létre, melyen együtt 
vehettek részt angol és német szakos, elméleti és gyakorlati szakemberek is, akik széles körű 
áttekintést nyerhettek a korai nyelvfejlesztés mai kérdéseiről.

A téma iránti lelkesedést mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a konferencia meghirdetése 
után egy héttel szinte az összes hely betelt, az előadók részéről pedig háromszoros volt a túl-
jelentkezés. A Goethe Institut színháztermében közel száz résztvevő jelent meg.

A téma fontosságának elismerését mutatja a konferencia megnyitóján részt vevő vendégek 
köre. A megnyitó beszédet Mikonya György, az ELTE TÓK dékánja mondta, aki maga is 
nyelvszakos tanár. Az esemény két szponzorát Gisela Gibtner (Goethe Institut, a Nyelvi Osz-
tály vezetője) és Simon Ingram-Hill (British Council, igazgató) képviselte. Az EMMI (Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma) képviseletében Rádli Katalin és Öveges Enikő főtanácsosok 
ismertették röviden a minisztérium idegennyelv-politikáját, majd Lipócziné Csabai Sarolta 
(Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar [KF TFK], az ÓTE Idegennyelvi Tagozatának 
vezetője) vette át a szót. A konferencia háziasszonya Trentinné Benkő Éva (ELTE TÓK, az 
ÓTE Idegennyelvi Tagozat vezetőhelyettese), a konferencia szervezője volt.

Az előadások a két nemzetközi szakember plenáris előadásával kezdődtek. Elsőként Janet 
Enever (Umea Universitet, Svédország) az ELLiE (Early Language Learning in Europe) ku-
tatásról számolt be What we can expect of an early start to foreign language learning in Eu-
rope today? címmel. A kutatás az Európai Bizottság megbízásából, Janet Enever vezetésével 
készült, 2006 és 2011 között mérte föl a korai nyelvtanítás helyzetét Európában. Az előadó az 
Európai Bizottság nyelvpolitikáját, a korai nyelvfejlesztéssel kapcsolatos kihívásokat és az 
ehhez kapcsolódó minőségbiztosítási kérdéseket tekintette át. Patricia Nauwerck (Schwäbisch 
Gmündi Pedagógiai Főiskola, Németország) az óvodai nyelvfejlesztés módszertanáról (Methodik 
und Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens im Kindergarten) tartott áttekintő előadást. 
Először a tanulói perspektívával foglalkozott, felvázolta a különböző kora gyermekkori tanu-
lási módszereket, és nyelvészeti szempontból modellezte a nyelvelsajátítási és nyelvtanulási 
folyamatokat. Az óvodai korai nyelvtanulás sikerességének feltételeiről szólva metodikai 
szempontokat is megvilágított. Szólt az óvoda és iskola közötti átmenet kérdéséről, a szóbeli 
kifejezőkészség fejlesztéséről, valamint az írásbeli struktúrák találkozásáról (biliteracy). Ezen-
kívül említette, milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie a pedagógiai szakembereknek 
ahhoz, hogy óvodáskorban hatékonyan és gyermekbarát módon közvetítsék az idegen nyelvet. 
Mindkét idegen nyelvű előadást szinkrontolmácsolással is meg lehetett hallgatni.
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A következőkben a gyors egymásutánban elhangzó 15 perces prezentációk dinamikussá 
varázsolták a programot. Az előadók betekintést nyújtottak egy-egy kétnyelvű óvoda műkö-
désébe, PhD-kutatásokba, a két szponzoráló kultúrintézet korai nyelvfejlesztési projektjeibe 
vagy a két tannyelvű iskolákban folyó munkába. A nézőkben felvetődő kérdéseket a szüne-
tekben és a konferenciát záró beszélgetés keretén belül lehetett föltenni.

Az előadások az óvodás korosztály kérdéseivel kezdődtek. Fehér Judit (British Council) 
beszámolt a Learn English Family / Családi Angol programról, amely annak nyomán indult 
el, hogy a British Council fölismerte, sok szülő szeretné, ha kisgyermeke nemcsak az anya-
nyelvet sajátítaná el, hanem egy idegen nyelvvel is megismerkedne; a második nyelv elsajátí-
tásának természetes terepe pedig a család lehet. A projekt országszerte módszertani foglalko-
zásokat tart a szülőknek, valamint nyomtatott és online anyagokat is biztosít számukra.

Kitzinger Arianna (Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar [NYME 
BEPK], Sopron) egy hazai és nemzetközi viszonylatban is különlegesnek számító óvodában 
végzett kutatást mutatott be. 2008 ősze óta a pápai katonai légi bázis NATO-katonáinak gyer-
mekei a helyi lakótelepi óvodába járnak. A kutatás elsősorban azt vizsgálja, hogyan tudják 
megtalálni az óvodapedagógusok, a gyerekek, a szülők és az oktatáspolitikusok a közös 
nyelvi, kulturális és pedagógiai alapot a migráns és a magyar családokból jövő gyermekekkel 
folyó kommunikációban.

Budapesti kétnyelvű óvodák bemutatkozásával folytatódott a prezentációk sora. Élvezetes, 
filmbejátszásokkal is illusztrált előadásokban mutatták be a budapesti Montessori Mária 
Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde életét (Molnár Andrea és Hierholczné Faragó Tünde), a Száz-
szorszép Óvodát (Bozzayné Káli Tünde és Noé Zsuzsanna), valamint a XIII. kerületi Óvodák 
Pitypang Tagóvodáját (Horváth Mónika és Erdélyi Nóra). Szépen kirajzolódott a kép a három 
óvoda kétnyelvű programjairól, a köztük lévő hasonlóságokról és különbségekről.

Endrődy-Nagy Orsolya (ELTE TÓK) előadása Korai nyelvoktatási módszerek Japánban 
és Magyarországon címmel a konferencia nemzetközi kitekintő jellegét erősítette. Az előadó 
tíz éve tanít angolt a 3–6 éves korosztálynak, ebből öt évig Japánban dolgozott. A szigetor-
szágban többféle tanári szerepet próbált ki, utazó tanár és egy nemzetközi óvodalánc oktatótja 
is volt.

A következő előadások már az alsó tagozatos nyelvtanulás területéről érkeztek. Számos 
égető kérdést vetett fel a kétnyelvű óvodából az általános iskolába való átmenettel kapcsolatban 
Furcsa Laura és Sinka Annamária (Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Peda-
gógiai Kar [SZIE ABPK]) előadása Kétnyelvű óvodából érkező gyerekek nyelvi beilleszkedé-
se, előmenetele az általános iskola alsó tagozatán címmel. A jászberényi SZIE ABPK Gya-
korló Iskolájában vizsgálták, hogyan illeszkednek be a kétnyelvű óvodából érkező gyerekek 
a hagyományos, kezdő nyelvi csoportba. Azt is érintették, hogyan befolyásolja a kétnyelvű 
óvodából érkező gyerekek tanítása a nyelvtanárok elképzeléseit a korai nyelvtanítás hasznáról, 
illetve milyen javaslataik lennének a kisgyermekkori nyelvtanítás elősegítésére. A tapaszta-
latok azt bizonyítják, hogy számos kérdés megoldásra vár még a kétnyelvű óvodák utáni be-
iskolázással kapcsolatban.

A házigazda Goethe Institutot képviselte Morvai Edit és Veress Bernadett a Könnyedén, 
jókedvvel németül című előadással, melyben bemutatták a 6–10 éves korosztálynak kidolgozott 
német nyelvi fejlesztő programjukat. Az előadás során a különböző „koffereket”, vagyis az 
ezekben található, a korosztály tanításához felhasznált nyelvi eszközöket és anyagokat rend-
kívül szemléletesen mutatták be, játékosan a közönséget is bevonva.

Görcsné Muzsai Viktória (NYME Apáczai Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszé-
ke) lendületes előadásban számolt be néhány innovatív tanszéki gyakorlatukról, többek között 
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a CLIL (Content and Language Integrated Learning) tanszéki oktatómunkájukban érvénye-
sülő iránymutatásáról és az interkulturális tanulásról. Bemutatta az osztrák–magyar bilaterá-
lis EdTWIN projektjüket is.

Andrew Wright (ILI.) Primary French in the balance: Large scale research into foreign 
language teaching to children című előadásában arról a felmérésről számolt be, amelyet az 
Egyesült Királyságban folytattak az általános iskolások franciatanulásáról, valamint megosz-
totta gondolatait a „jó tanítás” fogalmának történelmi változásairól.

A nyelvoktatásnak a hagyományostól eltérő formáira tért át előadásában Németh Ildikó 
(Petőfi Sándor Általános Iskola, Nemesvámos), aki azt kutatja, hogyan valósítható meg 
a német országismereti projektoktatás az alsó tagozatban. Sárvári Tünde (Szegedi Tudomány-
egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar [SZTE JGYPK]) pedig a drámamódszer alkal-
mazását vizsgálta a korai idegen nyelvi fejlesztésben.

Szaszkó Rita (SZIE ABPK) beszámolt kutatásáról, melyben a korai két tannyelvű oktatás 
hatását vizsgálta meg a kisiskolások anyanyelvi szövegértési és helyesírási kompetenciájára 
nézve. Price Beatrix, aki az Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete (IATEFL-Hungary) kép-
viseletében járt a konferencián, előadásában kisgyerekek tanítására kifejlesztett saját módsze-
rét, a mozgással kísért nyelvtanítást mutatta be. Hardi Judit (KF TFK) az általános iskolások 
osztálytermi tanulás keretében alkalmazott szókincstanulási stratégiáiról végzett kutatómun-
káját ismertette.

A konferencia előadásai végigkísérték az óvodai, majd a kisiskolás korosztály idegen nyel-
vi fejlesztését. A záró prezentáció előrevetítette, hová juthatnak el azok a gyermekek, akik 
kétnyelvű óvodában, iskolában sajátítják el az idegen nyelvet. Mihály István, a budapesti 
Szabó Magda magyar–angol két tanítási nyelvű alapítványi általános iskola tanára környezet-
ismeret (Science) óráját mutatta be. Jól szemléltette az órarészlet a tantárgyi tartalom köré 
szerveződő sikeres célnyelvi tanítást.

Összegzésül elmondhatjuk, hogy az ÓTE Idegennyelvi Tagozata és az ELTE Tanító- és 
Óvóképző Kara olyan konferenciát hozott létre, ahol az előadók beszámolhattak magas szak-
mai színvonalon folyó munkájukról, és megoszthatták egymással tapasztalataikat. A rendez-
vény a résztvevők visszajelzései alapján jó hangulatban zajlott le, szakmai kapcsolatok építé-
sére is kiváló alkalmat nyújtott a korai idegennyelv-fejlesztés területén dolgozó gyakorlati és 
elméleti szakembereknek. Időszerű volt a konferencia megrendezése, hiszen, bár a korai ide-
gennyelv-fejlesztés nem kötelező eleme a közoktatásnak, a téma iránt óriási a társadalmi ér-
deklődés, és utoljára 2008-ban szervezett az ÓTE Idegennyelvi Tagozata hasonló eseményt.

Az elhangzott előadásokat Trentinné Benkő Éva és Márkus Éva szerkeszti egybe. A kötet 
a szerkesztők reményei szerint tartalmazni fogja azokat az előadásokat is, amelyek az egyna-
pos konferencia időkorlátai miatt nem hangozhattak el.

Árva Valéria
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