
Dr. Jármai Erzsébet Mária 

 
Nyelvoktatás a modern tanulásfelfogás alkalmazásával* 

 
 
  A nyelvtanulók és a munkaerőpiac visszajelzései évek óta azt a tényt erősítik meg, 
hogy az elmúlt időszak kormányzati próbálkozásai ellenére az idegennyelv-oktatás 
megújulása még várat magára. A várva várt paradigmaváltás még nem következett be, 
továbbra is csak kívánalom a kompetencia alapú oktatás és képzés. Ellentmondásokkal teli a 
közoktatásban folyó nyelvtanítás, a felsőoktatásban szintén, amelyet egy nagyon visszafogott 
és burkolt kritikai szándékkal megfogalmazott mondattal érzékeltetünk: a felsőoktatás 
képzési és képesítési követelményeiben a munkaerő-piaci igényeket, az adott képzési 
szakterület tényleges szakmai nyelvhasználatához szükséges specifikus kompetenciák 
fejlesztésének valós szükségleteit általánosságban és nem kellő árnyaltsággal veszik 
figyelembe (Kurtán 2008, 268). Tanulmányok sokasága, konferenciaelőadások százai – 
kutatásokból ugyanis nincs hiány – tárják elénk a problémákat, és lassan egy hömpölygő 
panaszkodásáradattá nőnek, amelyet úgy tűnik, nem megfékezni akarunk, hanem különböző 
medrekbe terelgetni. Mindenki a nagy megvilágosodásra vár, a modern csodamódszerre, 
amellyel jól és gyorsan meg lehet majd tanulni egy vagy több idegen nyelvet. 
 
 
Általános pedagógiai tendenciák 
 
  Mire alapozzuk fenti gondolatainkat? Minthogy a didaktika terén szoros kötelékek 
fűzik a nyelvpedagógiát a pedagógiához (Bárdos 2008, 20), szeretnénk felvillantani néhány 
megállapítást a közelmúlt kisebb és nagyobb szabású hazai kutatásainak tapasztalataiból.  
 Az OKI 2003-ban végzett obszervációs felmérése1 alapján készült beszámolóból 
kiderül, hogy az igazi nagy áttörés még nem következett be a módszertani megújulás terén a 
középiskolában. A következő példák az általános  
pedagógiai gyakorlatot tükrözik. A pedagógusok leginkább saját tantárgyukban 
gondolkodnak. A tantárgyközi gyakorlat ellen hat, hogy a pedagógusok hajlamosak arra, hogy 
minden megtanítandó területet, képességet egy-egy tantárgyhoz soroljanak be. A 
pedagógusok kétharmada a tanítás-módszertani kérdésekben szeretné képezni magát. A 
felmérés módszertani kérdései három téma köré csoportosultak. A tanóraszervezést (1) illetően 
nagyobb az önálló tanulói munka szerepe az általános iskolához képest, viszont a csoport- és 
pármunka aránya nagyon kicsi, a terepmunka és projektmunka pedig alig jelenik meg a 
gyakorlatban. A differenciálás nem jelentős, élen jár viszont a tanulásszervezési formákban a 
tanári magyarázat. A korszerű formák iránt csak néhány kezdeményező iskola nyitott. A 
túlnyomórészt magyarázatra és a frontális munkára épülő óraszervezéssel indokolható a 
könyvtár és az informatikai eszközök használatának (2) elenyésző volta. A tanárok felkészülésében 
és óravezetésében még mindig a tankönyv a meghatározó. A legnépszerűbb értékelési (3) 
eszköz a dolgozat és a szóbeli felelet. Ezek szorosan összefüggnek a tanárok által alkalmazott 
tanulásszervezési technikákkal: a frontális osztálymunka dominanciája mellett ezek a 
legkézenfekvőbbek. 
  Az általánosan ismert sztereotípiákat tehát megerősítették a tanári válaszok: a 
szegényes tanári módszertanhoz egyoldalú értékelési eszköztár tartozik; sem a 
módszertanban, sem az értékelési eszközök alkalmazásában nem történt lényeges változás az 
elmúlt évtizedek berögzült gyakorlatához képest. A felmérésben vizsgálták az alkalmazható 
ismeretek és képességek helyzetét. A tanárok általánosságban nem tartják megfelelőnek a 
középiskolába érkező diákok képességeit. Meglepő eredmény, hogy a középiskola végén arra 
a szintre sem jutnak el a diákok, amit a belépéskor fontosnak, elvárhatónak tartanak a 

                                                
* A 2008. április 24-én és 25-én megtartott X. Dunaújvárosi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs 
Kongresszuson elhangzott előadás írott változata. 
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tanárok, kivéve a számítógépes ismereteket. A legnagyobb különbséget az elvárásokhoz 
képest az önművelés és a problémamegoldó képesség terén látják a tanárok. Az 
együttműködési képesség és a gyors döntési képesség kialakításában érzi az iskola a 
legnagyobb lemaradást saját elvárásaihoz képest, ami az elemzők szerint összefügghet a 
tanítási módszerek egyoldalúságával, a tanári magyarázat túlsúlyával. 
  Az OKI 2005/2006-ban ismét végzett obszervációs felmérést. Reprezentatív minta 
alapján az általános és középiskolák igazgatóit kérdezték, mennyire érzékelik a pedagógiai 
kihívásokat, és mit tesznek a tanulói kompetenciafejlesztés és eredményesség érdekében 
(Kőrösné 2006). A válaszadók2 szerint a képességfejlesztésben a jó iskola legfőbb kritériuma 
a gyermekközpontúság. A további jellemzők elmaradnak a gyermekbarát iskola kívánalmai 
mögött.  

A tantestület tagjait foglalkoztató témák jobbára a tanulók tanulmányi eredményére, 
magatartására vonatkoznak. Fontosak még a módszertani kérdések és a tanulók értékelésével, 
annak formáival összefüggő felvetések, valamint a szülőkkel való kapcsolattartás. Meglepő 
módon azonban a kompetenciafejlesztéssel és az új tanulási elméletekkel kapcsolatos 
ismeretek a tanárokat legkevésbé foglalkoztató témák. Nagyon érdekes a felmérés azon része, 
amely az iskola lehetőségeire kérdezett rá a képességek fejlesztésében. A tanárok inkább a 
pontosság, a szabálytartás és problémamegoldás mellett voksolnak, míg az igazgatók az 
együttműködési képesség fejlesztését és a toleranciát részesítik előnyben. Leggyengébbnek3 a 
diákok idegen nyelvi kommunikációját ítélték. Miért nem képes az iskola diákjainak 
„piacképes” nyelvtudást biztosítani? – teszi fel a szerző (Kőrösné 2006) a kérdést, és mi is 
csatlakozunk hozzá.  
 
 
A nyelvtanításban mutatkozó (módszertani) tendenciák 
 
  Nézzünk néhány empirikus vizsgálatot a nyelvoktatás területén. Habár a 
nyelvtanulásban ma már a nyelv inkább eszközként, mint célként szerepel, és a didaktikában 
is átkerült a hangsúly a nyelvről a használatra, mégis szembetűnően nagyobb hányaddal 
képviseltetik magukat a nyelvészeti témájú kutatások. A nyelvpedagógiai kutatásokon belül is 
kevesen foglalkoznak a nyelvórai történésekkel, holott külföldön már meggyőzően igazolták, 
hogy a tanulói teljesítményre a tanároknak nagyobb hatásuk van, mint az iskolai 
szervezetnek, az iskolavezetésnek vagy az anyagi feltételeknek. Az iskolán belüli tényezők 
közül elsősorban a tanári munka minősége határozza meg a tanulók eredményességét. 
Fontos, hogy mi történik az osztályteremben – a hatékony tanárok kollégáiktól eltérő 
gyakorlatot követnek.4 
  A hazai tapasztalatok szerint (Nikolov 2003) a mindennapi nyelvórai tevékenységek 
nem erősítik tovább az instrumentális motivációt (amely egyébként jórészt a nyelvvizsga 
letételére irányul). Az idegen nyelvek tanítását uraló módszertani kultúrát ugyanaz a 
pedagógiai gondolkodás jellemzi, amely évek óta meghatározza az egész hazai közoktatást, és 
a pozitív elmozdulás jelei csak esetlegesen mutatkoznak.  
  Egy 2000-es, angol és német nyelvet érintő reprezentatív felmérésben a leggyakoribb 
nyelvórai tevékenységeket a fordítás, a hangos felolvasás, a nyelvtani gyakorlatok megoldása 
és az írásbeli számonkérés valamilyen fajtája jelentette. A legritkábban a párbeszédek, a 
szerepjáték, a videó-nézés, a pár- és csoportmunka és a nyelvi játékok fordultak elő. A 
kommunikatív módszerekre épülő tananyagcsomagokat is hagyományos, azaz fordító-
grammatizáló, nyelvi tudatosításon és drillezésen alapuló eljárásokkal használták (Nikolov 
2003). 
  Egy 2003-ban lefolytatott vizsgálat5, amely ugyancsak a nyelvi órák osztálytermi 
történéseire fókuszált, rávilágít arra, hogy a nyelvtanárok általában tisztában vannak a 

                                                
2 Közel 150 iskolaigazgató. 
3 5 fokú skálán 2-es (szinte fele a többi képességnek). 
4 OECD tanulmány: A tanítás minősége. 2006. http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus =cikk&kod=2006-
12-ot-saad-Tanitas. 
5 Nem reprezentatív felmérés, amelyben egy budapesti hatosztályos és egy vidéki négyosztályos gimnázium 112 
tanulója és 7 tanára vett részt.  



kommunikatív nyelvoktatás elméleti alapjaival és módszereivel, de sokan közülük inkább a 
hagyományos módszert kedvelik, és főleg a nyelvtan tanítására helyezik a hangsúlyt (Szenes 
2005). A vizsgálatról készült kvalitatív eredményeket6 tanulmányozva elgondolkodtató az a 
jelenség, hogy bár a hagyományos módon tanító tanárok a nyelvtan tanulását tartották az 
olvasási készség fejlesztésével, a szókincs tanulásával és az íráskészség fejlesztésével együtt a 
legfontosabbnak – szemben a kommunikatív módon tanító tanárokkal, akik egyértelműen a 
beszédet emelték ki a szókincstanulással egyetemben, és a nyelvtant, az íráskészséget hátrébb 
helyezték –, mégis ugyanúgy, a felsorolás második felére, illetve a végére helyezték a 
csoportmunkát, a szerepjátékot, a nyelvi játékokat és a filmnézést. A két különböző 
módszerrel tanuló csoportok diákjainak fontossági sorrendjében vezető helyre került a 
beszéd és a nyelvtan (!), míg a pár- és csoportmunka, a szerepjáték és a nyelvi játékok hátul 
állnak. Ugyancsak elgondolkodtató a módszerek kiválasztására felhozott érvelés, miszerint 
kellő meggyőződéssel a szakértelem szintjére lehet emelni a preferenciatényezőket, a 
megszokást, a tanár kényelmi szempontjait. 
  Egy 2003–2004-ben 9 felsőoktatási intézményben lefolytatott nyelvoktatásra 
vonatkozó felmérés (Jármai 2005) a nyelvtanárok pedagógiai gondolkodásáról és 
módszertani eszköztáráról is szolgáltat információkat. A tanárok az úgynevezett 
hagyományos nyelvórák tevékenységeit részesítik előnyben (kitűnik a nyelvtanra és a 
szövegekre koncentráló szemlélet és vizsgára készülés), rugalmatlanok a változásokhoz való 
alkalmazkodásban, nem használják ki az újfajta feladatokkal járó komplex készségfejlesztés 
lehetőségeit, amely a csökkenő kontaktórákat kompenzálná, és ódzkodnak a diákok túlzott 
önállóságát támogató módszerektől. A házi feladatok között sem fordulnak elő a gon-
dolkodást, kreativitást és önállóságot fejlesztő feladatok.7 A metodikai eszközök 
kiválasztásában a produktumorientált szemlélet a mérvadó, és nem kap hangsúlyt a tanulást 
könnyítő, a pozitív élmények kialakítását elősegítő  
eljárások, tevékenységek alkalmazása. A motivációs vizsgálatból ugyancsak kitűnik az az 
ellentmondás, hogy amíg a tanárok a motivációs tényezők közül legjellemzőbbnek a feladat 
érdekességét tartják, a gyakorlatban a diákok szinte „ki vannak éhezve” az érdekes 
feladatokra, órákra; tehát nézeteik ellenére a gyakorlatban való megvalósítás nem sikerül úgy, 
hogy az meggyőző módon tükröződne a válaszadók többségi homogén mintázatában. Az 
önállóságra késztető motívumok és a belső motivációt fenntartó elemek kevésbé jellemzőek 
a tanári válaszok gyakorisága alapján, ugyanakkor elismerik a vizsga és az osztályzás egyszerre 
félelmet gerjesztő és motiváló hatását. A modern tanulásfelfogás ismeretében elvárható a 
tanároktól, hogy erőfeszítéseket tegyenek a tanulást gátló motívumok ellensúlyozására, 
valamint a hatékonyan motiváló tényezők érdekében.8 
  A nyelvórai történések hosszú távon érvényesülő hatásait támasztja alá egy másik, 
szintén a felsőoktatásban végzett vizsgálat9. Egyetemi tanulmányaik megkezdésénél 
elsődlegesen az instrumentális motívumok vezérlik a diákokat, de az intrinszik vonulat is 
jelen van. Nyelvvizsgával mindegyikük rendelkezik, de még a jó eredményűek is gyengének 
ítélik meg nyelvtudásukat, főleg a beszédkészség tekintetében vannak rossz véleménnyel saját 
magukról. A legjobb felkészültségűek vallják magukat a legkevésbé sikeresnek (Lovász 2005, 
377).  
A téves énkép, a helytelen önértékelés, az alacsony önbizalom egy kompetenciaegyüttes 
részei, amelyek fejlesztése a pedagógiai célok ugyanolyan eleme, mint a kommunikatív 
kompetenciáé és az idegen nyelvi készségeké. 
  A fentiekben leírtakat megerősítendő idézünk néhány egybehangzóan summás 
véleményt a hazai idegennyelv-tanulás helyzetéről, eredményeiről. A magyar oktatási rendszer 
szelektív és vizsgacentrikus, ahol a nyelvtanulás célja maga a nyelv, illetve a nyelvvizsga 
megszerzése. Az idegen nyelv egy tantárgy a sok közül, amit majd el lehet felejteni (Tóth 
2007, 232). A közoktatás egy bizonyos határon túl nem képes hatékonyan részt venni a fiatal 

                                                
6 Mind a tanárok, mind a diákok az ötpontos Likert-skálán jelölték be a különböző nyelvi területek fontosságát 
(Szenes 2005). 
7 Dévény–Jármai–Tóth 2004. 
8 607 fő angol, német, francia, olasz és spanyol nyelvet tanuló hallgató körében végzett felmérés (Jármai 2005). 
9 2005-ben, 36 fő első évfolyamos német szakos hallgató körében – véletlenszerű mintavétellel, a motiváció 
feltárását célzó felmérés (Lovász 2005). 



munkaerő idegen nyelvi és interkulturális kulcskompetenciáinak kialakításában10 (Kurtán et 
al. 2008, 265). A pályakezdő diplomásokkal szemben támasztott elvárásoknak11 a jelentkezők 
nem tudnak megfelelni, elsősorban a használható nyelvtudás hiánya, személyiségbeli 
jellemzők és a munkához való hozzáállás hiányosságai miatt (Torgyik 2008). A fiatalok 
leginkább azokat a nyelvi kompetenciákat nélkülözik, amelyekre az európai soknyelvű 
környezetben szakmai munkájuk végzéséhez nap mint nap szükségük van12 (Kurtán et al. 
2008, 267). 
  A pedagógiai gondolkodás fentiekben bemutatott markáns jegyei kétségbe vonják 
annak az állításnak a megingathatatlanságát, hogy „metodikáról nem szerencsés beszélni ma 
már, mert az csak az osztálytermi KRESZ fontos szabályait tartalmazza” (Bárdos 2008, 25). 
Az empirikus vizsgálatok alapján márpedig diagnosztizálható, hogy a nyelvpedagógiai 
tevékenységek közül a didaktikai konstruktivitás13 az a kategória, amelyről a tanárok sokat 
tudnak, de a megvalósítás kibontakoztatásánál prekoncepcióik blokkolják őket. 
 
 
Tervek versus tények – levonható tanulságok 
 
  2002 őszén az Oktatási Minisztérium egy szakértői csoportot kért fel egy oktatási 
programcsomag koncepciójának kidolgozására azzal a céllal, hogy segítse a kompetencia 
alapú oktatás elterjesztését a közoktatásban. 2008 márciusáig hat kiemelt 
kompetenciaterülethez14 kapcsolódva 39 programcsomag létrehozása volt tervbe véve, 
amelyek közül az egyik az idegen nyelvi kompetenciákat öleli fel. Ezen túlmenően, mindegyik 
területen kiemelt hangsúlyt kaptak azok a tartalomfüggetlen kompetenciák, amelyek nem 
köthetők tudományágakhoz, tantárgyakhoz, műveltségi területekhez. Ilyenek például a 
tanulás tanulása, az együttműködés képessége, a problémamegoldó képesség, a kreativitás, a 
motiváció stb. 
  Hogyan fogalmazza meg a dokumentum a kompetencia definícióját? Kompetencia 
alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes ismeretet 
középpontba helyező tudást értjük. [...] Ennek elengedhetetlen feltétele a pedagógiai 
módszertani kultúra megújítása, amelynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás 
vagy a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, a 
megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés (Pála 2005). Tehát az idegen nyelvi 
kompetenciaterület fejlesztési programja minden olyan tényezőt felsorakoztat, amely az 
empirikus vizsgálatokban hiányosságként jelent meg. Legfőbb cél a beszédkészség és a 
szövegértés fejlesztése a tanulók számára értelmes cselekvések során, kommunikatív 
feladatok végrehajtás közben, ahol a résztvevők interakciót, produkciót, recepciót vagy 
közvetítést végeznek. Erre a tanuló- és tevékenységközpontú módszerek a legalkalmasabbak, 
amelyek közül különösen ajánlott a felfedezés, a megbeszélés, a vita, a dráma, a játék, a 
munkaformák közül a páros és csoportmunka, valamint a projektmunka, amelynek kiemelt 
jelentőséget tulajdonítanak. Számos egyéb kompetenciaterület vonható be a fejlesztésbe az 
idegen nyelv tanítása során. 
  A programcsomagok célkitűzései voltaképpen nem új keletűek, hiszen már a 80-as 
évektől a nyelv kommunikatív szemlélete határozza meg (elvben?) az idegennyelv-tanítás 
módszereit. A megvalósulás elterjedésének ugyanolyan gátjai vannak, mint a PISA-
felmérésekben elért eredmények javulásának. A PISA 2000 felmérés15 eredményeiben 
visszaköszönnek a hazai iskolai gyakorlat jellemzői. Például, ha az iskola az ismeretátadásra 
koncentrál, kerüli a problémamegoldást, a kreativitást fejlesztő feladatokat, akkor a tanuló 

                                                
10 Az Európa Bizottság egy munkacsoportjának jelentése szerint (Kurtán et al. 2008). 
11 2006-ban készült felmérés a Közép-Dunántúli Régió közép- és nagyvállalatainak körében. 
12 Szilágyi János Dr. (MKIK) 2003. A gazdasági szféra elvárásai a pályakezdő diplomások tekintetében. (Kurtán et al. 
2008, 267). 
13 Bárdos 2008, 30. 
14 Óvodai nevelés, szövegértés-szövegalkotás, matematikai-logikai kompetencia, idegen nyelvi kompetenciák, 
szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, életpálya-építési kompetencia, infokommunikációs technológia. 
15 Auxné 2004; Rapos 2003. Vö. Lehoczky 2006; OECD 2001. http://www.pisa.oecd.org/ 
dataoecd/36/19/33715287.pdf. 



„magol”, és megtorpan az iskolában be nem gyakorolt feladat előtt. Ha a tanárok mellőzik a 
csoportos és egyéb tanulási munkaformákat, akkor a tanuló lemarad a kooperatív tanulásban, 
és az individuális tanuláshoz szokik hozzá. Ez még jobban erősíti a versengés által motivált 
tanulást, amely kialakulásának kedvez a frontális oktatás túlsúlya és az egyéni 
teljesítményértékelés, ami végképp aláássa az együttműködést és csapatmunkát. A PISA 
200616 eredményei Magyarország esetében valamennyi vizsgált változó tekintetében 
változatlanok maradtak. Az elemzők szerint a 90-es évek eleje óta bevezetett változások 
hatása jelenleg még nem éri el az oktatás gyakorlatát. A reformok elsősorban elméleti 
jelentőségűek, és az eredményességen egyelőre nem tudtak változtatni. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy a tantermek falain belül még nem történt áttörés, és ezt tükrözik a 
tanulók eredményei. Igazoltnak tűnik az a feltevés, hogy a tanárok beidegződései 
önkéntelenül elősegítik a diákok beállítódásait, befolyásolják a diákok tanulási szokásait, a 
diákok által alkalmazott tanulási stratégiákat.  
 
 
Pszichológiai háttér 
 
  Hogyan kapcsolható össze a stratégiai szint és a megvalósítás szándéka, folyamata, 
azaz az elméleti tudás és a gyakorlati kivitelezés a tanári gondolkodásban? A pedagógiai 
gyakorlatban tapasztalható jelenségeknek általában pszichológiai háttere, magyarázata van. 
Ezekről az elmúlt 15-20 év pszichológiai (és egyéb forrástudományok) felfedezéseinek 
köszönhetően egyre többet tudunk. Kiderült, hogy a megismerési folyamatban, a tanulásban 
az érzelmi kompetenciáknak hasonlóan fontos szerepe van, mint a kognitív 
kompetenciáknak. A kutatók voltaképpen interaktív kapcsolatot tételeznek fel az érzelmek és 
a megismerés között. 
  A pozitív és negatív érzelmek eltérő információfeldolgozási stratégiát17 hoznak létre, 
továbbá a különböző feldolgozási eljárások különböző mértékű érzelmi beáramlást (AIM)18 
eredményeznek, azaz a szituáció és a feladat jellege különböző érzelmeket vált ki, amelyek 
visszahatnak a szituációra. Hasonlóképpen alkalmazható Csíkszentmihályi „flow” elmélete, 
amelyben az élmény minőségét a képességek és a mindennapok kihívásainak, a feladatok 
megoldásainak az összevetése hozza létre (Csíkszentmihályi 1998). A pozitív érzelmi átélés 
nemcsak az információfeldolgozást, a gondolkodást, a problémamegoldást segíti, hanem a 
memória működését is. A mentális aktivitás hatékonysága megsokszorozható változatos 
tevékenységek integrálásával, nevezetesen, ha az agyi laterális specializáció ismeretében 
mindkét féltekét működtetjük, és ez által emocionális élményeket is átélünk. Mindezek a 
(teljesség igénye nélkül felvillantott) tudományos fejlemények egyrészt magyarázattal 
szolgálnak a pedagógiában már korábban megismert hatásmechanizmusokra, másrészt 
ugyanúgy állíthatók a tanulás szolgálatába, mint ahogy felhasználhatók a munkavégzés 
hatékonyabbá tételére19 is.  
 
 
A pedagógiát érintő tanulságok 
 
  A tanulási folyamatot befolyásolandó, ismerni kell ezeket a pszichikus működésünkre 
vonatkozó törvényszerűségeket, és a konkrét helyzetnek megfelelően tudni kell felhasználni 
azok hatásait. A különféle pedagógiai modellek mint a nyelvpedagógiai tudásszerkezetek 
szubjektív reprezentációinak vizuális megjelenítései, jól megvilágítják gondolkodásunkban a 
cselekvés „hogyanra” vonatkozó kidolgozottságának a hiányát. A módszerekről valóban 
sokat  
tudunk, de az empirikus vizsgálatok szerint alkalmazásukban nem a tanuló tanulásához 
megfelelően vagy az adott „múlékony” pedagógiai szituációhoz illesztve választjuk ki azokat, 
                                                
16 PISA 2006 Oktatási Hivatal. 
17 Vö. Forgács 2001; 2003. 
18 Affect Infusion Model (Forgács 2001, 400–407). 
19 A flow pozitív hatása a munkavégzésre (Csíkszentmihályi 1998); Az örömmel, elégedettséggel végzett munka 
hatékonysága a GDP növekedéséhez járul hozzá (vö. Ternovszky 2006, 133). 



hanem a készségfejlesztésből kiindulva. A differenciálás lényege éppen abban áll, hogy 
például az íráskészséget egyik tanulónál nem ugyanolyan módszerrel fejlesztjük, mint a 
másiknál, mert neki más lehet a gondolkodásmódja, esetleg más tanulási stratégiákat ismer. 
Meg kell találni az őhozzá legjobban illő módszereket, ezért kell gazdag 
tevékenységrepertoárt felkínálni, változatos eszközöket, technikákat alkalmazni. A 
differenciálás fogalmát általában az egyes csoportok nyelvtudásszintjéhez kötik a tanárok, 
amikor a tananyag kiválasztásánál annak mennyiségét és nehézségi fokát veszik figyelembe, 
és nem az egyéni tanulói sajátosságokat. A tanárok diákjaik jobb megismerésével a 
különböző gondolkodási stílus és személyiségjellemzők által meghatározott tanulási 
stílusokhoz szerencsés esetben így az odaillő tanítási stílust is felkínálhatják. Az egyes 
féltekék dominanciája különböző tanulási stílust20 határoz meg, amelyekhez a tanár ki tudja 
választani azokat a stratégiákat, módszereket, technikákat, feladatokat, tevékenységeket, 
amelyekkel célzottan fejleszthet egy-egy területet, mint például a kreativitást, a divergens 
gondolkodást, a problémamegoldást stb., és amelyek segítségével hatékonyabbá tehető az 
információfeldolgozás, a megismerés és az elsajátítási folyamat. A mentális kapacitás 
kihasználtságát azzal is fokozhatjuk, hogy az agyi laterális specializációt ismerve mindkét 
félteke működésére lehetőséget adunk. Mindezek már a tanár kompetenciáján múlnak, 
ahogyan az is, hogy miként járul hozzá az emlékezet hatékonyságának fokozásához. A 
memória működését sokkal jobban segíti a konstruktív tanulásfelfogásba (vö. Nahalka 1998, 
140, 145) illeszkedő, mint egy objektivista induktív-empirikus alapon álló, egyszerű 
ismeretátadásra épülő tanulásértelmezés. 
  Mindezek sikeres megvalósításához nem elegendő az elméleti felkészültség, a szakmai 
tudás, sokkal inkább egy komplex kompetencia-rendszer működtetésére van szükség, 
amelyet nevezhetünk akár személyes és szociális kompetenciának, akár érzelmi 
intelligenciának, a konkrét elemei nyilvánvalóak: önismeret, reális önértékelés, önbizalom, 
rugalmasság, empátia, kommunikációs képességek, konfliktuskezelés, együttműködés stb. A 
hatékony tanítási kompetencia kialakításakor a tanár ugyanolyan tanulási folyamaton megy 
keresztül, mint a diák. Ahhoz, hogy a megszerzett elméleti ismereteit a gyakorlatban is 
alkalmazható tudássá alakítsa, gyakorlati tapasztalatokat is kell szereznie. Az interiorizált 
tapasztalati élménnyel kiegészült elméleti ismeretek válnak átadható tudássá. Más 
megfogalmazásban: ha a pedagógusok gyakorlatilag hasznosítható tudását elméleti 
ismeretekkel kívánják növelni, ez hatástalan marad, mivel új ismeretek nem módosítják a 
kialakult prekoncepciókat (Falus 1998, 110). 
 
 
Összegzés helyett 
 
  A tanárok prekoncepcionálisan befolyásolt szemlélete és a szemléletváltásra kész 
explicit hajlandósága közötti ellentmondást példázandó egy anekdotikus élménnyel zárjuk a 
tanulmányt. Jelen előadás elhangzása után a hallgatóság egyik tanár tagja a következő 
szavakkal fejezte ki elismerését: „Nagyon jól érzékeled a problémát, mi is ezzel küszködünk 
évek óta. Nem tudjuk, hogyan értessük meg azzal a »büdös kölyökkel«, hogy tanulja rendesen 
azt a nyelvet, mert csak így teheti le a nyelvvizsgát.” 
 

                                                
20 A tanulási stílus a személyiséggel és a gondolkodással szoros összefüggésben fejlődik ki. Tartalmazza a tanuló 
természetes, szokványos és kedvelt tanulási módszereit, amely a veleszületett személyiségjellemzőkből, részben 
a neveltetésből és a társadalmi háttérből, részben a már esetlegesen meglévő nyelvtanulási tapasztalatokból áll 
össze (Bárdos 2000, 253). 
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