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Bevezető

A modern idegen nyelvek tantervileg kötelező iskolt4
tása évszázadok óta folyik a fejlett országok középiskoláiban. A
nyelvoktatás ügye mégis csak mintegy száz esztendővel ezelőtt
kezdett problémává érni egyrészt a középiskolék számának fokoza.
toe gyarapodása, a nyelvoktatás tömegesebbé válása„ másrészt az
idegen nyelv gyakorlati tudása iránti,tdreadalmi igény növekedése
ere:dményeként.
A milt század hetvenes éveiben nagy számban jelennek meg
,
cikkek, tanulmányok, amelyek elégtelennei„szánalmasnak minősítik

a modem nyelvoktatás eredményeit, és amelyek gyökeres változást
követelnek. Egyik pedagógus például azt drja, hogy a tanulók a leg.
könyebb szöveget sem képesek szótár segítségével elolvasni: 1 Ezen
Allítás igazságát és azt a tényt, hogy ebbe' a közvélemény a nyolc.
vanas évek elején mér nem tudott belen,yugo' dnil egy a tehetetlenség
ás :végsőkétségbeesés szülte, botrányba fulladt minisdbri rendelet
bizonyítja a legjobban. E rendelet szerint , az 1881-82. tanévben
minden nyelvtanár munkáját személyenként felül kell bírálni, meg
kell állapitani az eredménytelenség okait il 'és a tanárokról nélOzerint és képesség szerint . felsorolva jelentést kell tenni.
Az ilyen intézkedések természetesen miem változtattak a
nyelvoktatás eredményességén l és továbbra is központi probléma maradt, hogy a tanulók nyelvtudatása gyakorlatilag hasznavehetetlen.
A századforduló idején is változatlan a helyzet. Egyik nyelvtanárunk

keser6en jegyzi meg, bogy nincs olyan-panaszos ének, amely a né-

met nyelvi oktatás eredménytelenségét méltóképpen elzenghetné. 2
ts ugyanez a nőta járja napjainkig: "Nálunk az eredmény - ország.

,

világ tudja - körülbelül semmi. " 5 Vagy 1936-ban„ mikor mér bő-

vep volt idő

82

_
Li'gynevezett nyelvoktatási reformmozgalom valameny-

nyi vitmányát felhasználni: "Az eredmény szánalmas."
,
Csak azokban a gimnáziumokban mutatkozott némi siker főleg az olvasás és fordités terén -, amelyekben az oktatásra forditatt összes oktatási órák száma Oval meghaladta az ezret /pl.

egyes osztrák gimnáziumokban a századforduló táján/.
Napjainkban tovább folyik a hare a nyelvoktatás eredményességének gyökeres megjavitásáért. Határozatok születnek, mind a pe.
dagógusok, mind a metodikusok„ mind a tanulók részéről óriási ener2

ea emésztődnek felt ennek ellenére az eredmény világszerte semmivel sem vigasztalóbb ma, mint tiz, ötven vagy száz évvel ezelőtt.

A középiskolai tanulók tulnyomó többsége ma éppen 4gy nem tud o 1.
vasni, irni és főleg beszélni a tanult idegennyelven„ mint bármikor máskor az iskolai modem nyelvoktatástörténetében.
Bérmennyire közismertek is a modern nyelvek iskolai oktatásának szerény eredményei, meg kell Allapitanunk, hogy az ered..

ménytelenség bizonyiidsát általában elmulasztják a tollat ragadó

pedagógusok. A felmérések és konkrét tények bizonyitó ereje nem
is elsősorban azért lenne szükséges, mert nem hisszük el az eredménytelenséget, hanem azért, mert előrehaladást a konkrét tények

ismerete ás elemzése :Alicia nem lehet elérni. Ha elvétve taleilko.
/
mink is felméréssel, az ilyen felmérések az elsajátitott szavak
/
mennyiségét, az irásbeli dolgozatokban elkövetett hibák számát
deg minőségét Allapitják meg. Ezekből az adatokból éppen arra vonatkozóan nem kapunk felvilágositést, bogy az idegen nyelvi tevékeny-__ _
ség /a kifejezés értelmezését lásd a

oldalon/

9

az idegen

,IAl

nyelvi készségek és jártasságok mAködésében milyen mértékben és
milyen minőség& hiányosságok észlelhetők az iskolai nyelvoktatás
befejezésével.
A fenti okok miatt kLsérletet tettUnk arra, hogy benillan.
tdst nyerjUnk a tanulók tényleges tudásába,: hogy láthassuk, mi az,
amit nem tudnak. A felméréshez két .jáneviVárosi gimnázium 20.20

.kétAlónappal az érettségi előtt 6110 tanulóját, valamint egy
tethnikum 20 tanulóját v6lasztottuk Id az 1961-62-es tanévben. 5
A :felmérésben minden isicOldból , öt , jeles‚iig.yenennyi jó, közepes
ős elégséges tanuló vett részt. Egy-egy iskolán belUl a tanulók

top osztályból verbuválódtar.
'Ezek a tanulók :vole éven keresztUltanalták az,orosz nyelvet kereken 800 oktatási:ór6ben: A tanulókn ak hétféle feladatot
kellett egy délelőtt folyam6n megoldaniok.linden feladatmegoldást
szöszerint rögztettUnk i' rásban vagy magnetofonra A feladatok tel.
jesitésének idejét is mértUk.

(
Az anyag részletes feldolgozása tuindne egy.bevezető keretein, ezért sorra véve a feladatokat, csaka'legjellemzőbb ténye.
ket::mutatjuk be.
1. Az első feladat az volt, hogy egY.tLz szóból 6116 mon.

(110 valamennyi szavát keressék ki a szótárból függetlenül attól, ;
bogy ismerik-e az adott szavakat, és a szótárban szereplő első
anyanyelvi jelentést i'rjék ki. 6 Mivel nem k ellett keresgélnift
a mondat értelmének megfelelő anyanyelvi jelentést, do közben nem
kellett bajlódniok a mondat értelmével,, a feladat megoldása pontos

képet adott arról, hogy a tanulók mennyire.járatosak a szótér ke.
zelésében. Természetesen mindenki egyforma.szótértkapott.
A tz szó kikeresésére forditott . legkisebb idő 5 perc /két
tenuld/, a legtöbb: 18 perc /1 tanulói. A tanulók döntő többségének

9.40, illetvefennél több percre volt szüksége e munka elvégzéséhez.

A tiz 8=5 kikeresésére fordAott idő átlaga: 13 perc.
Ezek az adatok 0=61 tamiskodnak, hogy a nyolc évi munka
után a tanulók többsége csaknem teljesen járatlan a szótár kezelésében, mert hasonló m&eltségd ember az orosz betdk ős ábc is.
méretében minden gyakorlás nélkül elvégzi a fenti munkdt 10-15
p erc alatt.
24: Feladat: ugyanazon tiz szóból 6116 mondat morfológiai
elemzése. Meg kellett állapitaniok a szófajt, számot, nemet ős

esetet.
A feladat megoldására, 15 perc állt a tanulók rendelkezésére,
amiről csak a munka abbahagyásárs vonatkozó felszólitáskor szereztek tudomást. A feladatra forddtott legkevesebb idő: 4 perc /1 tanu16/,az elemzést nem tudta befejezni 12 tanuló. Mivel 60 tanuló

egy-egy dz szavas mondatot elemzett00 megoldás 611 rendelkezésünkre. A szófajok megállapitásában a 600-ból 126, a szám meghatározásában 105, a nem megjelölésében 303, az eset felismerésébon
185 a helytelen megoldások száma'

Általában azok követték el a legkevesebb hibát, akik a log.
rövidebb idő alatt oldották Meg a feladatot . /ez a megállapitásunk
valamennyi felmérő feladatunkra vonatkozik/. Az elemzésre forg.
tott idő növekedésével arányosan növekszik a hibák száma. A 15

percet megközelítők már egészen zavarosak

a legalapvetőbb morfo-

lógiai jelenségeket sem ismerik.
A számok azt mutatják, hogi4 temérdek idő, amelyet a jelenlegi oktatási gyakorlat a grammatika tanitására fordit, nem 611

arányban az eredményekkel. Bár ezek az eredmények nagyon szerények,
mégis ez az

a

terület, ahol a tanulók a legtöbbet produkáltak.

./2

3.A kielemzett rövid moildatotegy közepes nehézségi,

negyven szóból 6116 mondattal egésztettük ki. 7 A feladat a
mondatok szótár segitségével történő elolvasása, megértése volt.

A legrövidebb idő alatt /7 perc/ két tanuló értette meg a mon.ds.
Z.tokat:. Az Összes többi tanuló 10 percnél több idő alatt jutott el

a megértésig. 13 tanuló 20 perc után sem értette a,két mondatot.
Az 50 szóból, mindössze 6 nyomtatott sorból 6116 szöveg elolvasás ira /az első mondat valamennyi szavát már előzőleg kikeresték,
a mondatot morfológiailag elemezték/ átlagosan 15 percre volt szükség.

Ezek a tények a nyelvoktatás teljes csődjét jelentik. Eltekintve attól, hogy a nem bukott tanulók több mint 10 96-a egyáltalán, minden szó kikeresése után sem tudott megbirkózni a két

mondattal, és hogy több mint 60 %-uk félreértette a mondatokat,
Illetve sayos hibákat követett el, ilyen temp6J4 olvasás mellett
egy átlagos nyomtatott oldal elolvasásához Jóval több/ mint másfél
drára lenne szükség. De még csak ilyen áron is feliből-harmadából
értend- mtg a tanulók többsége egy közepes nehézségd szöveget: Nem
szükséges bizonytani, how ennek a tudásnak nincsen semmiféle gyakorlati értéke.

4. Ugyanezt a két mondatot a megértés után le kellett for..
Ilymódon meg lehetett állapItani, bogy a fordAásban' mennyi/
re járatosak: A már elolvasott és megértett mondatok leforditására
átlagosan további 12 perc volt szükséges. Ez végeredményben azt

Jelenti, hogy hat nyomtatott sornyi szöveget egy érettségi előtt
álló tanuló átlagosan közel fél Óra alatt képes /27 perc/ szótár

segítségével leforditani.
Az ilyen Utemd forditásról ugyanazt kell mondanunk, mint

az olvasásról, nincs gyakorlati jelentősége.
5. Az olvasási készség vizsgálata érdekében egy 37 szavas
kis anekdotát olvastak magnetofonba a tanulók. Kiejtésük durvább
hibáktól mentes, egészen jónak mondható. Olvasásuk botladozó, hibákkal tarkitott. A 37 szavas szövegben a jobbak 4-6, a gyengébbek

hibát követtek el /nem azt olvasták, ami a szövegben szerepelt,
csak többszöri nekirugaszkodással sikerült elolvasni egyik-másik
szót/. A viszonylag könnyen ejthető parikmaher szót például az
alábbi változatokban olvasták: narihnarer, narilkmaher, marik
makeru, praktyikahertyu, pramer, parikmater, parikramehu, narik- maher, parikmare, paraktyerher, praktyikanyeru stb.

6. Az auditiv megértés fejlettségének vizsgálata érdekében
egy összefüggő történetet olvastunk fe1. 9 A 113 szóból 4116, 15
soros szöveg állandóan visszatérő 5 kulcsszavának jelentését neg.
adtuk, a tanulók felhatták maguknak. A 60 tanulóból 49 egyálta' lán nem értette meg a történetet. Egyetlen gondolatot, mondatot
sem voltak képesek felfogni, megérteni, pedig a szövegben több
0.3/an mondat van, amelyet az általános iskola tananyaga alapján
is meg kellett volna érteniöks Ezek a tanulók legfeljebb egyes
szavakat ismertek fel. Nyolc tanuló egyes mondatokat értett mg,
közülük 3 a történet egy-egy összefüggő részletét is. Mindössze
3 tanuló akadt, aki összefüggéseiben is megértette a szöveg tarwtalmát. Ezek is csak megközelitó pontossággal, a részletekben sok
félreértéssel.
Az a tény, hogy amikor ugyanezt a szöveget szótár nélkül
olvashatták is, és ilymódon a jeles és jó tanulók többsége megértette, azt bizonyitja, hogy az érett éei előtt 6116 tanulók az
idegen nyelv auditiv megértésében nagyon járatlanok. Ilyen irdnYti

felkészültségük /ezt az alábbi pont is igazolja/ gyakorlatilag
hasznavehetetlen.
7. Végül azt vizsgáltuk, bogy mennyire járatosak a tanulók
a

gondolatok idegen nyelvi szóbeli kifejezésében: A tanulóknak

egy film tartalmát kellett röviden elmondaniok, illetve azt mondtak a fimről amit tudtak, akartak. Az elbeszélés 3 pereg tarthatott. A magnetofonra vett beszédet 4 kérdés de 1 felszOlítás vezette be. Aérem Mit t sziveakedjék megmondani, hogy hivják? Milyen
t
volt oroszból az elmult félévi osztélyzata? Mikor volt utoljéra
moziban? Melyik filmet látta? 'Orel; szi'veskedjék röviden elmesélni a film tartalmát!/ A kérdések és a rájuk adott feleletek természetesen az elbeszélésre adott 3 percen kvül történtek.
Ezeket a mondatokat szervezési meggondolásokból állAottuk
Össze. Nem sejtettük, hogy sokan még ezt sem fogják megérteni, és
hogy e kérdésekre nem tudnak válaszolni. Igy váltak e mondatok az
idegen nyelvi beszéd tudásának7 illetve nem tudásának jellemző
adataivá. Előbb tehát lássuk e mondatok okozta problémák tényeit.
Az első kérdést a 60 tanulóból 12, a másodikat 21, a harmadikat 11, a negyediket 14 tanuló nem értette meg.
Most vizsgáljuk meg, hogy azok, akik megértették a kérdéseket, hogyan válaszoltak. Az első kérdésre adott válaszok kivételé
vel /amelyre ezt az egyszerd feleletet vártuk: Menya zovut XY/ a
válaszok többsége olyan keservesen, hosszas fejtörés utón született
meg és annyira hibás, hogy alig lehetett megérteni. De beszéljenek
a tények. Bemutatunk a második és harmadik kérdésre adott válaszok
közül egyet-egyet két jeles, két jó t és két közepes és két elégséges tanulótól. /A második, harmadik és negyedik kérdésre várt
180 válasz közül mindössze 4 kifogástalan akadt.!

Jelesek válasza: V proslom godu... v proslom po... lugogyija
moja otmetka bil pjatyorku. Ja nye claw) vigyel v kino odnu horoeij
film po imemyit Br./ asszony meg a lánya.
Jók válasza: U

menye bil csetvjorku. V poszled.

nyaja nyegyelja ja.poszmotrel kino: Keresztesek:
Közepesek válaszai V proslom polugonyije menya bil ruszkam
jazike hármas'.* V proslomnyegyelja ja bil v kino i vigyel v odnoj
jugoszlovenszkoj film, a cimét nem tudom.
Etégségesek válasza; V iiroslontpolugigyii . r!Iszkogo jazika
•

bil kettes. ja bil v kino rasakre.'.. raszkresznyije.
Ezek után az elbeszélésben mutatott beszédkészségbeli fOs.
gyatákosságdk már nem okozhatnak meglepetést.
A 60 tanuló közül 21 semmit nem tudott mondani, illetve az
első mondaton elvérzett. A 39 tanuló többsége mintegy 20-40 szóból
Alló zagyva, teljesen értelmetlen szöveget hordott össze Például
az egyik négyes tanuló az alábbiakat mondta; Mi vcsera pso... mi .
vcsera priszli v kino. Tam uvigyel francuzkij

francujkuju

filmu: Szép amerikai:Eto... et... eta... eto films... etc filmu
menyp ocseny ponravilszja pata mu sto szegodnya... szegodnyu...'
poke... poke... zájet.
Mindössze néhány tanulti akadt, aki rengeteg hibával, tigyahogy közölni tudta gondolatait. /A jegyzetekben lásd a két
jobbnak minősithető elbeszélést. 10,/
dgy véljük„ nem szükséges bizonytani, bogy ez a tudás is
hasznavehetetlen a gyakorlatban.
A fentiekben bemutatott jelenségek tényszerden bizony/iják
a metodikai irodalom állandóan visszatérő megállapításának igazát:
az iskolai idegen nyelvi oktatás eredményeként a tanulók nem

szereznek gyakorlatilag használható nyelvtudást:
A felmérések azonban ennél többet is mondanak. Nevezetesen
azt a régen ismert tényt bizonyítják, hogy a tanulók Anal feldolK idegen nyelvi ismeretanyag gyakorlati alkalmazd..
gozott nagytömegu
sához szükséges nyelvi készségek és jártasságok fejletlenek, kialakulatlanok, illetve hiányoznak. A nyelvoktattis legfőbb elméleti
68 gyakorlati problémája tehát az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakításával kapcsolatos problémák megoldása.'

De hiszen közel száz esztendeje ezzel a feladattal birkózik
dezer tan

tömegd metodikai könyve ás tanulmánya.

Hogy bizonyos előrehaladás ellenére az idegen nyelvi készségek és
jártasságok kialakításával kapcsolatos elméleti és gyakorlati
problémák mind a mai napig megoldatlauok maradtak azt a mai is,.

kolai gyakorlat bizonyitja:
Az eddigiekben bemutatott tények arra engednek következtet!.
ni, bogy az oktatás gyakorlatát segíteni hivatott elméletben, a
módszertanban alapvető problémák állnak fenn, bogy a módszertan wee.
dönthetetlennek látszó igazságait, az alapvető problémák megközelll.

tés ének, problámafelvetésének helyességét kétkedéssel kell megkö•
kell
zeliteni t és vizsgálat tárgyává tenni.
Sajátos módon az idegen nyelvi órákon a legfontosabbra, a
gyakorlásra, az 4ynevezett begyakorlásra jut a legkevesebb idő,
holott a kószsógek ás jártasságok ki 'alakitása azt igényelné, hogy

az oktatási Óra nagyobb része gyakorlás legyenu Az a tény, hogy a
készségek és jártasságok kialakLtása nem ksp megfelelő helyet a

gyakorlatban, nem véletlen, hiszen az elméletben sincs helye ennek

a problémának. Jellemző, hogy a etidekt metodikai kézikönyvek legkülönbözőbb kérdésekkel foglalkozó fejezetei közül az egyetlen
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nyelvi készség, a megfoghatatlan tartalmi "beszédkészség" /lásd
a II. fejezet vonatkozó részeit/ kialakitásának problematikája
szerepel külön témaként.
Ahhoz, hogy az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakYtásának problémáit eredménnyel vizsgálhassuk, nemcsak a mód.szertan alapvető igazségait látszik szükségesnek kétségbe vonni,

hanem méltó helyet kell találni a készségek és jártasságok kialakitásával kapcsolatos kérdésekneis a nyelvoktatás elméletének rend-

,

szerében is Ha nem veszünk bátorságot a módszertan legszilárdabb-

nak vélt oszlopainak kidöntéséhez, ha nem teszünk kisérletet arra,

hogy a módszertan

ásatag rendszertanától megszabaduljunk, nem rei-

mélhettink eredményt, mert ha száz esztendő alatt a jelenleg is élő
problémafelvetésből, és a jelenleg is meglévő rendszerrel nem szüle.

tett megoldás, akkor ezen ,az ‚ton már nem remélhető az előrehaladds.
Az eddigiek alapján munkánk célja megfogalmazhatóvá vált.
Célunk az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialaktásával kapcsolatos legfontosabb elméleti kérdések vizsgálata a módszertan alapvető problémáival összefüggésben. Nem valamely részletkérdés aprólékos vizsgálatára vállalkozunk, hanem az általános összefüggések
nulmányozására. Ebből az is következik, hogy legtöbbször nem a felvetett probléma konkrét megoldását keressük

hanem cask a megoldás-

hoz vezető utat kivánjuk feltárni.
Tudatában vagyunk annak, hogy egy olyan munka, amely fontos
elméleti kérdésekhez nyi2, sok ellenvéleményre, vitára ad alkalmat
egyrészt a régihez való ragaszkodás, másrészt a munka tényleges

hibái miatt s amelyek természetes következményei az
lanságának.

kitaposat-

ity

'

Első fejezet

A welvoktatás elinéletének de gyakorlattinek az irodalomban
tematikailag is elkülönült alapvető problémái a következők: a
nyelvoktatás célja, módszere; a kiejtés, tide, olvasás, a szavak
és a nyelvtart tanitása, valamint az olvasEdnyok feldolgozása és a
beszédkészség fejlesztése: Ezek a jelenségek mint önálló kutatást
terCiletek, illetve mint a kézikönyvek fejezetei a nyelvoktatás
története során fokozatosan,, inkább a konvenció,, mint a ráció alapJén különültek el egymástól

Mint látjuk, ebben a rendszerben nines helye az idegen nyelkészségek ás Jártasságok kialakItásával kapcsolatos kérdéseknek.'.
Illetve csak a beezédkéstség fejlesztésének kérdései különültek

el, az összes többi idegen nyelvi készség'és jártasság kialakitásá.
' s kérdések tárgyaltistV0
val kapcsolatos problémák összekeverednek :MA

val Ugyanakkor bár a beszédkészség fejlesztésének problematiketja 'tematikailag is elkülöntat

a szavak - tanittistinak, a grammatika

tanitásinak stb: vizsgálatai /különösen napjainkban/ a beszédkésoség fejlesztésének problémáiba törkollik:
Ezek a jelenségek arra engednek következtetni, hogy a nyelvoktatás elméletének hagyományosan

fő fejezetei nem

a

lényeges probl(snvilr köré csoportosulnak:
Ez azt jelenti, hogy az idegen nyelvi készségek ás jártassátgak kialakitelseival kaposolatoa kérdések helyét csak akkor találhat-

to
juk meg a nyelvoktatás elméletében, ha előbb kIsérletet teszünk
a nyelvoktatás tényleges alapproblémáinak megállapftására.
E cél tigy létszik elérhetőnek, ha kiemeljük a nyelvokta-

tás történetében legtöbbet vitatott, legfontosabbnak látszó
problémákat, függetlenül attól, hogy azok tematikailag elkülönültek-e, és törekszünk megállapitani „. bogy azok mennyiben kdpezik a nyelvoktatás fő problémáit.
Négy ilyen témakört vizsgálunklmeg; a yelvoktatás
célját, módszerét, a grammatika és az anyanyelv szerepét a
nyelvoktatásben.
Ezen kérdések elemzése megfelelő kiindulási alapnak létszik a nyelvoktatás f6 problémainak megállapitéséhoz, egy olyan

rendszer létrehozásához, emelyben az idegen nyelvi készségek
16s jártasságok kialakításának kérdései méltó helyet kapnak.
AZ IDEGEN NYELVEK CiKTATiSANAK CtLJA
Az idegen nyelvek oktatáselméletének elsődleges és egyik
legtöbbet vitatott problémája a nyelvoktatás célja: Az e kérdés
körül kialakult dlproblémákat feszegető évszázados vita alapjául az a logikusnak Ős mind a mai napig megdönthetetlennek látszó
meggondolás szolg61, mely szerint mindenek előtt az idegen nyelvek oktatásának célját kell meghatározni, mert attól függ a
nyelvoktatás tartalma, módszere, egyazóval a cél meghatározása
az elmélet elsőrendd feladata.
Ez valóban vitán felül állónak látszik.
Nézzük meg tehát, hogy e követelmény alapján milyen célokat tdztek, illetve kivántak kitdzni a nyelvoktatás elé.
Arra a kérdésre, hogy mi a nyelvoktatás célja száz eszten,
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dő alatt nagyon sokféle feleletet adtak. Hogy ebben a tarka
sokféleségben eligazodhassunk, induljunk ki a célprobléma szokdsos jellemzéséből: A metodikai munkák, kézikönyvek dltaldban
felsorolják a célvita főbb áramlatait, és egyenként ismertetik
azok tartalmát: A közismertebb cdlok a következdk: formális,

irodalmi, reális-materiális, gyakorlati, valamint a kultur*
kunde és auslandkunde mint cél: B célok tartalmi jegyeinek le»
irásától nemcsak szórt tekintünk el, mert általánosan ismertek,
legtöbb metodikai kézikönyvben megtalélhatók i, hanem elsősor*
ban azért, mert e célok jellemzésének sem a továbbiak megértése,

l

i semabszolút értelemben nincsen jelentősége.
A nyelvoktatás története arról tandskodik, hogy a fent
felsorolt célok megszületésük 'idején a nyelvoktatds egyedüli
vagy legalább,,is elsődleges céljaként szerepeltek: Egy Aijabb
áramlat létrejöttével teljesen kil4ultak vagy alárendelt szerepet kaptak.

A nyelumetodikusok közötti vélemdaykülönbség,az egyes célok közöttikültinbség abban nyilvánul meg, hogy a célok Well
ki melyiket és milyen fontossági sorrendben tekinti a nyelvokta.
tds céljénak:
Másrészt azt is figyelembe kell vennUnk, hogy a fent felsorolt célok Oniagukban is több olyan jeleniftéget tartalmaznak,
amelyek egymástól eltérő, egymásnak ellentmondó vélemények, tdrekvések kiinduló pontját képezik: Vegyük pl: a gyakorlati célt.
Amikor pl. Bartosnlöp 1897-ben azt igyekszik bebizonyitans, hogy a nyelvoktatás egyedüli hasznos 4s méltó célja az
idegen nyelv( szöveg megértése 2 , , akkor kétségtelenül a gyakorlati célkitdzés blvének tekintendő: Ezzel az állásponttal azonban
nemcsak a nyelvoktatásra jellemző sokatakarás ellensége, hanem

a reformmozgalom beszédtanitási törekvéseit is támadja, pedig
a beszéd éppenúgy gyakorlati cél i mint sz irásbeli megértés, -

I

Ugyancsak a gyakorlati 'chi fogalméba tartozik Kornis Gyula véleménye, mely szerint a nyelvoktatás elsődleges célja az irodalmi művek olvasásának készsége is csak másodsorban bizonyos
beszélőképesség3 , mint ahogy ide tartozónak kell elismerni minden olyan megnyilatkozást, amely a szóbeli és irásbeli kifeja.
zdst, a szóbeli és irásbeli megértést egyedülállóan, együttesen,
különböző fontossági sorrendben vagy a nélkül célnak tekinti:
Ez azt jelenti, bogy nemcsak a különböző célok egymáshoz
való viszonya szolgált és szolgál a szinte áttekinthetetlenül
gazdag eavarideiók közötti különbség alapjául, hanem az egyes
célokon .belüli jelenségek különválasztása, rangsorolása is:
Egy francia pedagógus nemrég azt a kívánságát fejezte ki
. ami egyébként nemi.j és nem egyedülálló -, hogy ne legyen a
nyelvoktatásnak semmiféle célja 4 : De ismeretes olyan vélemény
is • Goethere hivatkozva, aki azt állitotta, hogy anyanyelvét
csak az ismerheti, aki idegen nyelvet is tud •', mely szerint
az idegen nyelvek tanításának egyedüli célja az anyanyelv jobb
megértése:
Ha az ilyen szélsőoéges megnyilatkozásoktól eltekintünk,
fejtegetéseink alapján pontosan számba lehet venni a célvita
során szerepet játszó tényezőket i és ki lehet számitani azok
lehetséges kombinációit. Akár kronológiai rendben vizsgáljuk
a metodikai irodalmat, akár a különböző országokban jelenleg
elfogadott vagy vitatott álláspontokat nézzük, egyaránt azt
tapasztalhatjuk, hogy a kérdésre i mi a Icélja ai; idegen - nyelvek
oktatásénak, a nyelvpedagógusok az

gl.4y előre kiszámithatő le-

hetőségek egyikével adtak, illetve adnak választ.

A caprobléma igen jellemző sajátossága továbbá az, bogy
a számitásba jöhető lehetőségek a századfordulőt követő első
évtizedekvégéigmár mind felnm'U1tek. Ettől kezdve a metodikai
irodalom ezen alapvetőnek és elsődlegeandk tekintett problémája
korgásba fulladt, mert az ezóta felmerülő-álláspontok nem
egyebek régen hangortatott megállapitdeok -feltijitásánál vagy
ismételt felfedezésénél
gy pl: a szocialista tábor országaiban legáltaldnosab ■

ban elfogadott álláspontot is megfogalmazták már a mat század..
bang A magyar metodikai irodalomban pl: Beljdk Berndt vélemd::
nye till egészen közel mai felfogásunkhoz: Szerinte a nyelvokta=
tdsnak hármas célja van: l tiszta gyakorlati ügyesség, beszédbeli jártasság; 22 a nyelv szellemének ismerete, amennyiben sz
gondolkodásunkat formálisan diszciplinélja, uJ kultl6fogalmakkal
gzdagitja; 3: irodalmi mdvek megismerése, amelyek főleg etikailag és esztétikailag fejlesztenek: 5 A fogalmazás ugyan ma mér
másként hangzik /Cicha Vaclav pl: igy ir: . az első helyre éllitott
gyakorlati célt dialektikus egységben kell felfogni a nevelési

és mdVelődési célls1 6/, a tartalom hasonlósága azonban kétségbevonhatatlan:
Végül a célprobléma rövid áttekintéséhez feltétlenül hozzdtartozik annak figyelembe vétele, hogy a sokféle vélemény kö=
zül egyetlen egynek a helyességét sem sikerült elméletileg biz°.
nyitanil Igaz, ennek szükségessége a legtöbb szerzőnél fel sem
merült ;: Beérték álláspontjuk megfogalmazásával, kinyilatkoztatk.
sával: Legfeljebb tekintélyekre hivatkoztok mint pl: a, már idő-

zett Bartos Fülöp Findczy Erndre, vagy pedig egészen általános
jelenségekre mint a társadalom szükségletek melyeket a. nYelv.

„4

oktatás szempontjából sokféleképpen lehet magyarázni, ős magya.
rázott is mindenki a maga szájaize szerint:
Egyszóval nem volt és ma since - Ada látni fogjuk nem is

'

lehet/ olyan objektiv, szilárd kiindulási pont, amelyből az idegen nyelvek oktatásának általános célja eredeztethető, amelynek
segitségével kézzelfoghatóan bizonyitható lenne valamelyik állá s .
pont belyess6ge ■

Az eddig elmondottakból azt láthatjuk, hogy az idegen
nyelvoktatás döntő fontosséglinak tartott kérdésére, a oélprob-

léMára előre kiszámitható mennyiségd felelet adható, e feleletek számitésba jöhető változatai már régen megfogalmazást nyertek, évtizedek óta azok feiújitisa, ismételt felfedez even ,

folyamatban és egyik álláspont igaza gem bizonyitható be
A fenti helyzetkép láttán önként adódik a, kérdésfeltevés helyességének kétségbevonása: Talán nines is a valóságban
olyan probléma, hogy mi a nyelvoktatás célja, vagy ha van, egé.
s zen másként kellene azt megfogalmazni:

Ha a kérdésfeltevés helyes megfogalmazásának szándékával •
fenti kételyünk végére akarunk grid, akkor mindenek előtt meg
kell állapitanunk azokat az okokat, amelyeknek következtében
felmerült a kérdés, mi a célja a nyelvoktatásnak: Ez

tZgy létszik legegyszerdbben elérhetőnek, ha összebasonlitjuk
az idegen nyelvet mint tantárgyat a többi tantárggyal.

Valamennyi tantárgy elsajátitandó anyagát egy ismert .
nyelv eszközeivel megfogalmazott gondolati tartalom hordozza:
Az idegen nyelv mint tantárgy abban a sajátos helyzetben
van, hogy - mivel a nyelv és gondolkodás elválaszthatatlan egy.
mástól

minden más tantárgytól eltérően, eleve, akarva.sakarat-

lanul kétféle jelenséget tartalmaz: az adott idegen nyelv abszo-

lút ismeretlen jelenségeit és az ezen eszközökkel megfogalmazott
abszolút vagy viszonylag ismeretlen gondolati tartalmat.
•

7

Ha e kétféle jelenség egymástól elválaszthatatlanul mini.

deniitt és mindenkor jelenvaló, akkor érthető, bogy előbbutóbb

I

- felmerült a kérdés: a kettő 041 melyik képezi az oktatás ca..
jilt, illetve melyik a fontosabb; az elsődlóges, a fő oaf;

Minden elméleti tantárgy valamely tudomány alapelemeivel
ismerteti meg a tanalókata AZ idegen nyelv esetében az a hely.
zet alakult ki, hogy a nyelv elsajdtitdsa, érdekében ugyanazon
47

tantárgy keretén belül egy külön tudomány, a leir6 nyelvtan
alapjait is meg kell a tanulóknak ismerniftv_Mtvel a grammati
ke i oktatása sorén a nyelv materidlis jelenségeinek felhasznad..
sdval dllandó lehetőség

it az analizélésra/mondatelemzési

ésrszintetitálásra/mondatépitkezW, érthető, bogy a kor pe
dagógiai felfogásának megfelelőan'olyan gondolat is felmerült,
mely szerint a nyelvoktatás célja az értelmi erők fejlesztése,
illetve a qielv jellegének, mibenlétének megismerése':
Az eddigiek szerint tehát háromféle jelenséggel van dolgunk az idegen nyelvek oktatása során: az adott idegen nyelv
matériájával, az általa megfogalma;ott gondolati tartalommal
és a vele foglalkozó tudománnyal, a grammatikával. Ezzel szemben minden más tantárgy esetében általdban egyetlen dologgal
állunk szembens.egy ismert nyelv eszközeivel megfogalmazott gondolati tartalomaal:
Az idegen nyelv mint tantárgy és a többi tantárgy között
fennáll6 ezen alapvető különbségek fel nem ismerése, figyelmen
kival hagyása szülte a kérdést: mi a célja a nyelvoktatásnak.

Minden tantárgy oktatásdnak megvan a Tama természetes

célja: A számtan oktatásának az a célja, hogy megtanuljanak számolni a g növendZkek, a biológiának„ bogy megismerjék a , tanulók
az élő világot ős az élet alapvető törvényszerdségeit. UgYansks'
kor minden tantárgynak sajátos lehetőségeivel hozzá kell járulnia az általános nevelési, mdvelődési célok megvalósittisdhoz:
Ez minden tantárgyra egyformdn vonatkozik: Ez alól az idegen
nyelv sem kivétel; annak is megvan a mega teraszetes célja:
az adott idegen nyelv elsajátitása i és annak is hozzá kell.

rulnia az általános nevelési, mdvelődési célok megvelősiiásához:
lux Gyula ezt mér 1925-ben egészen pontosan megrogalmaztat "a
nyelvtanulásnak csak egyetlen termésietes célja lehett az ide.
gen nvelv megtanulásau /Lux Gyula kiemelése/: A gondolat ter.
mhszetesen a reformmozgalomtól származik. 7
Eddigi fejtegetéseink alapján - a célprobléma kialaktil&.
sdnak alapvető okait látva 4. nyilvánvaló a következtetés, hogy
az idegen nyelvek oktatásának éppen (igy nines gajdtos, 1ülönl6i.
ges célja általában i mint bármely más tantárgynak: Egy olyan
jelenség vizsgálata pedig, amely eleve megoldott l .nexiképezhe:.
ti a nyelvoktatás elméletének problémáját, még kevésbó lebet
annak alapproblémája.
Ha d.gy nézzük azt a korábban hivatkozott megdönthetetleni
nek látszó igazságot, may szerint mindenek előtt a célt kell
meghatározni, látnunk kell ,- hogy itt fatális tévedéssel állunk
szemben.

I

Ez a meggondolás igaz, do csak konkrét esetekre vonatkozp.
tatva :: Pontosan körülhatárolt célja lehet ős kell, hogy legyen
pl: a wawa" általános iskolákban az orosz nyelv oktatásának„
az orvostudományi egyetemen folyd francia nyelvtanitásnak vagy,

27mondjuk, egy tolmácsképző tanfolyamnak, de az , idegen nyelv oktetésének 41ta1ában nines és nem is lehet célja. A tévedés PPen

abban van, hogy ennek ellenére kerestek és találtak ilyen célt,
illetve célokat, ami végzetes következményekkel Járt a nyelvok.
tatásranézver:

De az sem feladata az idegen nyelvek oktatáselméletének,
hogy a konkrét tantervi célokat eleve megállapítsa: Hiszen ez

is képtelenség, mert a tantervi célok mindig az adott helytől,
időtől és számtalan konkrét körülménytől függenek.

Az a kérdósfeltevés tehát, hogy mi az idegen nyelv oktatásának célja, minden vonatkozásban tárgytalan, képtelen dlprobléma :' Ilyen kérdésre nem kell Ős nem is lehet az elméletnek f'e4;
•

leletet adnia, mint ahogy száz esztendő is kevés volt ahhoz,
bogy e mondvacsinált probléma megoldiddást nyerjen.
A metodikának nem a nyelvoktatás célját kell " kutatnia",
hanem azon törvényszertiségek feltárására és elvek megfogalmazd.
mire el1 törekednie, melyek alapján az illetékes szakemberek
az adott időben, a konkrét körülmények figyelembevételével he
lyesen határozhatják meg az adott tantervi cat:
A nyelvoktatás konkrét iskolára vonatkoz6 tantervi célja
egyrészt közvetlenül az 41talános nevelési célból de általános
pedagégiai elvekből, másrészt a welvoktatás metodikai alapelve.
iből, elveiből eredeztethető: Nines szükség az általános nevelési célon túl még egy általános cél, általános nyelvoktatási
cél közbeiktatására4 mert az - mint a. modern nyelvek oktatásának
története igazolja felmérhetetlen károkat okoz az idegen rwelv.
oktatás ügyének:

Az idegen nyelvek oktatáselméletőnek tényleges fi5 prob.
lémája tehát nem a nyelvoktatás céljának, hanem a nyelvoktatás

ol;

7

metodikai alapelveinek de elvei.

nek minél alaposabb kidolzozása, ami többek között lehetővé te.
ezt a konkrét körülményekre vonatkozó tantervi cél helyes ki.
tittzését
•

AZ IDEGEN NYELVEK OKTATLSANAK BAÓDSZERE
Ha a nyelvoktatás céljáról at mondottuk, hogy az a me.

todi3rai irodalom egyik legtöbbet vitatott kérdése, akkor a
módszerről azt kell megállapitanunk, hogY jelentőségében a
nyelvoktatás valamennyi problémáját felülmaja: Es ez érthető,
mert mindenféle okta

s le ősibb, legdöntőbb kérdése a hogyan.)

A nyelvoktatás metodikája pedig erre a kérdésre a legáltalánosabban a módszerrel adott, illetve ad vAlaezt.
A .nyelviektatás története során a hogyanra nagyon sokféle
módszerrel válaszoltak a nyelvpedagógusok. Ezek közül a legnagyobb hatile‘z, a legközismertebb módszerek a következők: szinp.
tetiziald módszer, analizáló módszer, lineáris módszer, genett.
kus módszer, szemléltető módszer, Gouen módszere, direkt módszer
ás közvetitő módszer:
A jaziptetiAis módszer főbb jellemzői: a nyelvtani szabdlyok reniszere alapján felépült tanitási menet Os a szabayok.
nak összefüggéstelen mondatokon való gyakorlása.' Először a sza.;
bey, azután mondatszerkesztés a szabályok alapján: A legrégibb
latin Alonatue/ és modern nyelvi tankönyvek /8•Scholz: Erleichter
te franasische Grammatik 1724/ e módszer szerint készültek: Az
sav3litikus módszer szövegből indul ki ás.a szöveg elemzése alapján állitja fel induktiv titon a szabályt. A módszer első hirdetője Watatich13.5714635/: A mattatts módszer /K Mager 1810.1858/
a szintetikus és analitikus módszer egyesitésére törekszik és
felhasználja a nyelvtörténet eredmény eiti rámutatva a szavak eredetére: A qzemléltető módszer Comenius /1592J4670/ Orbis Pittusa nyomán alakul ki: A módszer lényege, hogy az optikai ás

akusztikai elemet, a targynak a képét.és a nevét egyszerre kell
militant: A lineáris módszer a 18: sz:-ban terjedt el de abból
ezószerinti forditás.
gill, hogy az idegen nyelv szövegaorok
/
su anyanyelvi szöveget nyomtattak. Gouen módszere a belső szem»
léleten alapszik: A gyakorlatok tiky folynak, bogy a tanuló
Melba kapcsolódó cselekvésláncot hajt végre vagy képzel el, és
közben el is mondja, amit cselekszik. A módszer a,grammatikát
induk-av titon tanitja,:a forditást nem alkalmazza. 8

/

Az ugynevezett Ayelvoktatasi reformmozgalmat, amely a
magyar polihisztor Brassai

1837-ben /Nyelvtantanulád

és 1881-ben /Vom Sprachunterricht/ kifejtett és ViAor hires
röpiratában 1882-ben megfogalmazott elvek meghirdetésével veszi
kezdetét„ megindul a különböző módszerek két irányzatta polarizálódása:
A szintetikus, analitikus„ genetikus módszer és azok leg,különbözőbb változatai a grammatizáló vagy forditó módszer néven

képezik arreformmozgalom által képviselt direkt módszer ellentétét.
A reformmozgalom megindulásával tehát a módszervitában
két tábor alakult ki: egyik a grammatizáló módszer legkülönbözőbb változatainak blvei közül és a másik a direkt módszer leg m
flülönbözŐbb változatainak /ésszerd módsze r, természetes módser,
antigrammatikus módszer, antifordit6 módszer, imitativ módszer

,

fonetikus módszer, beszélgető módszer stb./ képviselői közül.
A vita a századforduló idejére a grammatizáló módszer
háttérbe szorulását eredményezte, de a harcban a direkt módszer

is elvérzett: Bar a direkt módszer hivei által indított hatalmas
hadjáratidegyáltalán nem túlzás a kifejez ás! hullámai erőteljeeen tovább gydrdztek az egész világon /Franciaországban pl.
1904 ben kötelezővé tették a direkt módszer alkalmazását/ tie
-

m6g ma is ércztetik hatásukat, a tizes években már világosan
kiütköztek korlátai, illetve a grammatiAló módszer hivei azokat rendre kimutatták: Ugyanakkor a tapasztalatok alapján nyiliI
vánvalővé vált, hogy a direkt. módszer alkalmazása nem tette
eredményesebbé az iskolai nyelvoktatást: A direkt módszerrel
éppen tigy nem tanulták meg az idegen nyelvet a növendékek, mint
korábban a grammatizáló módszerrel:
A legyőzött és a győzelemben elvérzett módszerek frigyéből születik századunk első évtizedeiben az ‚nevezett közve4titő /ktmbinált, vegyes, eklektikus, javItott direkt stb./ mód.szer, amely nqojainkban általánosan elismortté, a szocialista
országokban pedig hivatalos módszerré vat:
A közveti(t6 módszer, amely a direkt és grammatizálő módszer pozitiv vonásait egyesiti magában, azt hihetnek, eredményesebbé tette a nyelvoktatást: Félévszázados tapasztalat bizonyitja, hogy az iskolai nyelvoktatás eredményessége semmit sem Jai ,.
vult a közvetitő módszer alkalmazása óta: Ma éppen úgy nem tanulnak meg az általános és középiskolások az adott idegen nyelven

beszélni; irni, olvasni, mint, mondjuk, 200 esztendővel ezelőtt
e "legsötétebb" grammatizáló módszer, az lágynevezett mondetsald.
tag korszakában, vagy a direkt módszer virágzásának idején: Ezt
a tényt nem lehet sem elhallgatni, sem megmásitani:
Ez azt jelenti, hogy a "módszeree nem adnak kielégitő

I

Választ a hogyanra, nemnyjtanak megfelelő segitséget a gyakorlat számára: A nyelvoktatás elméletére nézve pedig egyenesen
károsak ezek a "módszerek": Annak ellenére, bogy a közvetitő
módszer "egyesiti magában" a grammatizáló és direkt módszer

4

pozitiv vonásait, a direkt és grammatizáló módszer közötti vi-

ta i,j1)61 és tijból fellángol, illetve permanens. Néhány évvel ezelőtt pl. az Inosztrannije jaziki v Skole c.nü folyóirat hasáb.
jait töltötte meg: Nem rég olyanvélemények hangzottak el a

cseh irodalombar4 hogy v11,-

Utent a direkt módszer legelrej-

tettebb megnyilvánulásait is: 9 Ugyanakkor köztudomásui, bogy a
nyugati országok többségében az igynevezétt direktebb módszerekkel folyik az oktatás, semmivel sem Jobberedménnyel, mint ndlunk a kevésbé direkt módszerekkel: Napjainkban pedig swat& .
ben-hosszában találkozhatunk olyan 611deponttal, különösen az
NDK metodikai irodalmában„ hogy a beszédkészség fejlesztdsének.
igénye

a direktebb módszerek alkalmazását tORra4k-6"-(4:könyvtárakat kitöltő módszervita e rövid áttekintése

elegendő bevezetőnek létszik ahhoz, hogy indokolja, érthetővé
tegye QZ alábbi kérdést: Tulajdonképpen ud is ez a nyelvoktatás
elméletében módszernek nevezett jelenség?
Induljunk ki az elnevezésből, vagyis először azt vizsgál..
juk meg, hogy módszer.e ez a , nyelvoktatás metodikai irodalmában
módszernekonevezett jelenség:
Szoboszlay Miklós több munkájában megállapitja, hogy a
metodikai irodalom a, módszer vonatkozásábqterminológiai prob.
10
lémákkal küzd. Terminológiai problémákról beszél ugyan t 'de lényegében arról van sa t hem a szocialista didaktika által képvi

salt módszerfogalom de a nyelvoktatás metodikájának módszerfogalma közftt ellentuondás éli fenn; Ezen ellentmondással más szers.
11
zők is szembekerülnek, de általában megkerülik a problémát. Van
a ki

olyan szerző is, mint erre Szoboszlay is utal *?terminológiai
rendteremtéssel próbálkozik:1 2

Mi azt álltjuk, hogy nem csupán terminológiai problémár
ról van sző, nem is csak az általdnes didaktikai de metodikai
módszerfogalom között fennálló ellentmondásról, hanem egy véeletekig túlérett elméleti problémáról, melynek tisztázatlansdga a nyelvoktaaTegész elméletének gátjává vat:
A helyzetet megneheziii az a kördlmén,
y hogy a módszer
fogalmát ez általános didaktika még nem tisztázta megnyugtatóan: Az ugyanis; ami a"szocialista országok pedagógiai elméletében erről a kérdésről a legáltalánosabban elfogadott/az oktatás módszere::: olyan eléltird,.,/, nem egyéb tautológidnál,
mert a pedagógiai irodalomban a módszer de eljárás gyakran azonos értelemben haszn4latos4 Ugyanakkor semmivel sem világosabb
az eljárás mibenléte, mint a módszeré:
E fogalmi tisztázatlansággal szemben ismeretes, hogy
az általános didaktikában a módszer fogalmát illetően Comenius
óta egy differenciálódási folyamat megy végbe: Ennek eredménye.
Unt a módszer fogalmáról levált az oktatás tartalma, elvei,
'

ultja stb: Ez a differenciálódási folyamat lehetővé tette, boa
az általános didaktika pontosan megjelölje, mit tekint gyakorla.
tilag módszernek /magyarázat, beszélgetés, ismétlés, gyakorlás
Ha tehát azt nem is tudjuk elvileg megmondani, hogy mi
a módszer, azt elég határozottan megállspithatjuk egy-egy jelenségről, hogy oktatási módszenek tekinthető-e0

A nyelvoktatás metodikájában módszernek nevezett jelenségek általános didaktikai értelemben nem módszerek.
De maguk a metodikusok sem tekintik egyértelmden módszernek a direkt, közvetitő stb: módszert:

Lux Gyula pl. módszeres elveknek nevezi a. m6dszereket 13 '
Szoboszley Miklős azt irja, bogy "a dtirekt vagy kombinált módszer az alapelv szintjén mozog".
De elég megvizsgálnunk bármely módszer jelleszásét, és
abban egy sor olyan követelmény megfogalliazásálal találkozunk,
amelyek minden kétséget kizáróan elvnek, alapelvnek tekinthetők:
A direkt módszer azon követelmánye pl:, bogy az anyanyelvet ki
kell zárni az oktatásból az oktatás egészére kiható alapelv.
nek fogható fel:
A fenti tények is at bimnyitják, bogy a metodikai irodalomban módszernek nevezett Jelenségek nem tekinthetők módszer-

nek, nem módszerek:
Eddigi fejtegetéseinkből önként adódik az a köVetkeztetés,
hogy az idegen nyelvek oktatáselméletében módszernek nevezett
jelenségek tulajdonképpen elvek, alapelvek: Ebben az esetben
valóban csak terminológiai problémáról lenne azó, vagyis a
történelmileg kialakult módszer elnevezések egyszerden elvnek
értendők:
A valóságban azonban nem ez a belyzet: E módszernek neve.
zett jelenségek éppen úgy

nem alapelvek elvek, mint ahogyan

nem módszerek:
Bizonyáralfeltdnt egyik fenti idézetben, hogy Szoboezlay
wily= óvatosan fogalmaz: Nem azt mondja, bogy a módszer alap»

elv, hanem azt, bogy az alapelv szintjén mozog: Mart hiszen i
ha a módszereket alapelveknek tekintenénk, az megoldhatatlan
bonyodalmakhoz vezetne: Akkor minek kellene tekinteni az alapelr
veket? De as idázztik fel a metodikai irodalomban uralked6 rendszertani ás egyéb ellentmondások kibegezhatatlan szövevényét,
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mert ez csak megnehezitend az elemzőst: Maradjunk a módszerek-

kel kapcsolatos konkrét tények vizsgálatánál: Vegyük pl. a di.
rekt módszert Lux Gyula ismartetésében. 15 /Mindegy, hogy kinek
az ismertetésére támaszkodunk, ugyanis nincs olYen kritérium,
amélynek alapján eldönthetnda, hogy kinek van leginkább igaza:/ Lux 8 pontban sorolja; fel a direkt módszer jellemzőit.
A harmadik pontban ez éli: a direkt módszer felhasználJa a közvetlen szemléltetdst,, hogy direkt kapcsolatot teremtsen a tárgyképzetek ds az idegen nyelvi szóképzetek között:.
Ez'kétségtelenal a direkt módszer jellemzője, de ebben a meg.
fogalmazásban semmi esetre sem tekinthető mindenkor ós minden
körUlmények közöt t alkalmazandó alapelvnek
Vagy vegyük azt a megallq)itást, bogy a direkt módszer

nem tartja fontosnak a nyelvtani szabályok ismeretét. Ez nem
tekinthető elvi követelménynek, elvnek:
De maga az a tény, hogy különböző "módszerek" vannak, de
egyik országban egyik, másikban a másik az elterjedtebb, illet-

ve sokszor magi* a tanárok dönthetik el, hogy melyiket alkal.
mazzák, melyik szerint Járnak el, mar ez a tény is kizárja,
bogy e mddszernek nevezett jelenségeket mindenkor, mindenkire,'
ás minden körUlmények között érvényes alapelvokn9k, elveknek
fogjuk fel.
/

Az eddigiekből azt láthatjuk, hogy a metodikába n módszer.
nek nevezett jelenség sem nem módszer, sem nem elv.
A tobdbbiakban vizsgáljuk meg a jelenleg hivatalos módszert, a közvetitő módszert:
A fentiekben elmondottak valamennyi módszerre, igy a közvetit6 módszerre is érvényesek

Amíg azonban minden más módszer több&ikevésbé körülhatdrolt jelenségek halinazza, addig a kombinált módszer a meghat&
ha#

rozható ős meghatárofttlan minőségd dolgok olyan konglomerátuma,
amibe minden belefőr: a javított direkt módszettől a kultlirku6.
•

dén keresztül a grammatizads ismételt előretörőséig, illetve
liJabban egyrészt a direktebb, másrészt pedig a szovjet úiynevezett egybevqtő Wdszerig:
Ennél kényelmesébb és károsabb koncepciót elképzelni sem
lehetne:
Egy arm "módszer" ugyanis, amibe mindenki azt magyardz
/
bele, emit éppen faker‚ ugy értelmezi, ahogy akarja/fél évszáza-

dos története erre bőséges bizonyitékkal szolgál/, ami módszer
is, elv is, pontosabban "az alapelv szintjén mozog" ős aminek
az "elvi alapjain Allunk"' 16 9 ami minden ős éppen ezért megfoghatatlan semmi, az nagyon alkalmas arm, hogy elkenje a metodika:
tényIeges problémáit, akadályozza at elmélet fejlődését, a gyakorlat eredményességéU

Ezért nem ismer a nyelvoktatás módszertana tényleges módszereket, illetve ezért nincsenek kidolgozva az általános didaktikdból ismert módszerek sajátos alkalmazási, lehetőségei o ezért
nincsenek wegalapátva a metodikai alapelvek, ezért nem történt

még csak kísérlet sem a metodikai alapfogalmak tisztázására
stb ge ez érthető, ha a kombinált eV): módszer az oktatás elvi
alapja is, alapelv is

módszer

Ha a módszertant valóban elméletté, a gyakorlatot segiteni képes elméletté akarjuk Una, akkor ezeket a módszernek neve..
zett Jelenségeket egyszer s mindenkorra'rOgen kiérdemelt helyük.

re , a nyelvoktatás módszertanának történetébe kell utalni, mint

36'

a módszertani monizmus egyik legszivósabb maradványait.

BS nines "módszer", ami egyidejdleg elv is, módszer is,
minden és semmi, akkor a nyelvoktatás elmélete arra kényszerül,

bogy az oktatói tevékenység hogyanjára sz általános didaktikához
hasonló differeneiáltséggal adjon választ.
Jelenleg az a helyzet a nyelvoktatds elméletében, hogy az
egyes kutatási területeken, fejezeteken belül /az

1.11s1 tanitásai

S szavak tanitása, az olvasmányok feldolgozása stb./ elvek, mód.

szerek, szabályok metodikai jótanácsok váltogatják egymást, szó
esik az egyes fejezeteken belül az ismeretek feldolgozására ia,

a készségek de jártasságok fejlesztéséről is minden rendszer
,

Ha az idegen nyelvek oktatáselméletében sz általános didak

tika módszereit ismerjük el módszernek, akkor lehetőség nyilik

a fenti rendszertani problémák tisztázására is.
Az általános didaktika ugyanis a módszereket klasszifiká1.
vs különválasztja az , ismeretek feldolgozásának módszereit a
készségek ás jártasságok kialakitásának módszereitől: Van ugyan
véleménykülönbség a marxista atigiVic
usok között

klasszifikáció

elveit illetően: G:Walter plJ a módszerek külső formáit tekinti
az osztályozás alerpildnak17 ; Nagy Sándor a didaktikai feladat
alapján klasszifik6118, az ismeretek feldolgozásának módszerei

1

azonban a szerzők többségénél elkUlönUymástM Be ez termé.
szetes, hiszen az ismereteket megértetni, az ismeretlent megismer
tetni egészen más feladat, mint a m
már megértett ismeretek alkalmazásával készségeket (is jártasságokat kialakitani.
Heivelvoktatésra nézve is drvényesnek tekintjük e felosztást, akkor ésszerdnek látszik külön vizsgálni az idegen nyelvi

,

ismeretek feldolgozdsának elveit Os módszereit és külön az idegen. nyelvi kdszedgek és jArtassAgok kialakitásdnak elveit és
módszereit Ez természetesen felveti az idegen nyelvi ismeret,

valamint az idegen nyelvi készség és jártasság mibenlétének kérddsét, vagyis eloddzhatatlanul merül fel a metodikai alapfogal.mak tisztdzdsának igénye.
•

Az idegen nyelvek oktatáselméletének tehát nem az a fela-

data, hogy a Melvoktatds Altalános módszereit megállapitsa,
mert általában & nyelvoktatásnak nincsenek, nem lehetnek mód• szerel, az ilyen törekvéseket a pedagógidtfejlődése régen tulha..
411=09.0101C0

ladta hanem a hogyanra differencidltan válaszolva törekedjen kidolgozni a metodikai alapelveket t az idegen nyelVi tameretek
feldelgozdednak, a készségek és jártasságok kialakitásának-elve4
`ritiNC4GYPOMAILSVIVA,W44174:till

t

.

it, kutassa az általános didaktikából ismeretes módszerek
mazdsdnak sajdtos lehetőségeit az idegen nyelvi immeretek
gozásában, a , nyelvi készségek és jártasságok kialakftdsában ) 049

keresse a nyelvoktatás ewes konkrét feladatainak megoldását

racionálisan elesegitő módszerett, eljárásAit:
A GRAMMATIKA =Rut: A NYELVOKTATÁSBAN
A grammatika szerepének kérdése a legegyszerdbben
lentkezik, hogy szilkag vankio egyáltalán grammatikára, vans.e a
grammatiKdnak bármiféle szerepe t haszna a nyelvoktatásban:

Már jóval a reformmozgalem meginduldea előtt lehet olyan
állásponttal találkozni, mnely katego'riku san' tagadja a grammai.
'

tika oktatásának szükségességét :Jónás János

1874...ben

kifejti, hogy a tanuló kezébe "nem kell nyelvtan", annál inkább
a tanúréba ?19
'9 reformmozgalommal ez az álláspont széles körben

elterjed j és =tie nagyon sok pedagógus, elméleti szakember vallja,
bogy az idegen nyelv gyakorlati elsajátitásához nines szükség
nyelvtantanitésra, ppen a nyelvtantanItájaatt eredménytelen
a nyelvoktatás, mert az oktatásra forditott idő jelentős részét
,felemészti:
Amig ennek a felfogásrak különösen a nyugati országokm..
ban - szilárd bázisa van', addig az ellenkező véglettzgrammstika
Sncélu tanitásának, a "raagiiiii—nyelvtane Oktatásának igénye
már teljesen kiszorult mind az elméletból, and a gyakorlatból
B két szélsőséges vélemény között a grammatikaoktatdadv»
nak szükségességét illetően sokféle elgondolás született: Ezeket
a törekvéseket két csoportra oszthatjuk: Bgyrészt arm irányul
tak, bogy azt az időszakot állapitsék meg q nyelvoktatásban,

amikor a nyelvtan oktatására sort kel/ keriteni /egyesek szerint
nyelvtannal kell kezdeni; mások szerint a nyelrtantanitda képezi
a nyelvoktatás betetőzését stbd, másrészt az oktatandó grammatika mennyiségének meghatározását célozták, illetve célozzák: Nap
jainkban ez agrammatikai minimumok összeállitásában, vagyis az
oktatandó grammatikai ismeretek animumra csökkentésében jut kifejezdsre:
Az a tény, bogy a grammatika oktatásának szükségességét
tagadó nézetek léteztek de léteznek; valamint a szükségesség
sokféle megitélőse arról tanUskodik, bogy a grammatika szerepé.,
nek megitélésében alapvető problémák állnak fenn:
A nyelvtan oktatásának kétféle szerepet tulajdonitottak
a nyelvoktatás történetébent 1: a nyelvoktatás célja; 2: a
nyelvoktatás eszköze: Mivel az 6noéh nyelvtantanités elméleti-
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leg régen lhaladott álláspont, csak a nyelvtan eszköz jellegét„
szerepét vizsgáljuk meg:
•

Amikor a nyelvoktatás célja ■e'formais képzés volt, akkor

a nyelvtan e gondolkodás fejlesztésének eszköze volt: Ma, az úgynevezett gyakorlati 1141 általánossá válása tdején a nyelv elsaJd*
titásának eszköze: Ez az álláspont viltigszerteáltalánosan elfo
gadott:
nfl

közetebbről megvizsgáljuk ezt a sok évtizedes tapasz,-

taton alapuló elvi megállapitAst; feltétlenül igaznak kell
eltsmernünk; de ha azt vizsgáljuk, hogy milyen szerepet Játszik

a nyelvoktatásban ez az eszköz; tehát a •grammattka mint a, nyelvoktatás eszköze ; akkor a'fenti általdnos igazságaa belül a gramr
matike szerepének téves előttéleteken alapuló magitélésével ta'wo
láljuk magunkat szemben:
Itt most eltektntilnk a különböző téves nézetek elemzésétől

go. mint pl attól, hogy a grammatika oktatásával a tudatosság
vét vélik megvalósitant, a grammatika tanttásának hattérbi+zoritőt pedig megsértik a tudatosság elvét, "imitattve", "uténzés"
és csak a leglényegesebb félreértésnek és
utján oktatnak 20
okainak bematatására szorttkozunk, mert az egyúttal a fent emr
lltett és más hibás elméletek kritikáját is adja.

1961-ben jelent meg V.Sz.Cetlin; A francianyelv grammatir
kai jelenséget oktatásának módszertana c: munkája: Cetlin külön
fejezetben foglalkozik a grammatika oktatásának általános elvi

kérdépeivel, és összesiti az utóbbi évtizedek eredményeit. Ez

az alapos éttekintés Cetiin számára lehetővé tette, hogy a
grammatika szerepének kérdését tovább épitve az évszázadok
óta hibás vonalat - olyan világosan fogalmazza mas t ami megfogr

hatóvá teszi a probléma lémegéU Ezért esett a választásunk
éppen erre a szerzőre: ts most adjuk át a szót V:fiz:Cetlinnek:
Elfejti, hogyvelég a grammatikai jelenségeket megiamertetni és elsajáttittatni a tanulókkal, hanem azokat készsége
és jártassággá is kell fejleszteni, vagyis ki kell álakitani a

tanulókban a grammatikai készségeket és jártasságokat: A grammam
tikai kdazségek és jártasságok mibenlétéről a következőket rja:

A grammatikal jelenségek használatának kész

it gram»

matikai készségeknek, és ennek megfelelően az alsődlegea jártas
.ságokat, amelyekből a készségeknek fejlődnibk ken, grammatikai
Jártasságoknak nevezhatjük. : : A grammatikai jártasságokat és
készségeket megkalOnböztetjük a beszédjártasságoktól lot recsevih

"rtaas , kabeszélt
.w.sita2ggak.a.ps.aaLL9..Z.,_
umenyig:26AEara..aaiiii
aligy
atizeatoo» ense
...11.1cip4a4,/kiemelds
tőlemATJW: A grammatikai jártasságok nem teljesen automa.
tizált gramsmatikai készségek.

a készségben a cselekvések egyetlen pillanatnyi aktu s.
ban olvadnak össze:" Ezért "A cselekvéseket kiemelni és karakterUket meghatározni könayebb a grammatikai jártasságokban: A sza;;
vak formáinak képzésével és a mondatszerkegatéssel kapcsolatos
valamennyi cselekvést a lexikai ás grammatikai anyaggal végzett .
néhány agyszera cselekvédhez lehet visszavezetni, olyanokhoz,

mint a különbező elemek /element/ bahelyettesitése, áthelyezése,
összekapcsolása vagy elbagyása: Például az infinitivuszból
présent formát képezve elhagyjuk az infinitivusz képzőjét, helyé

re a szükséges végződést tesszük és hozzákapcsoljuk a személyes
névmást:::"21

A fenti idézet pontos és félreérthetetlen megfogalmazáea annak a sok évszázados hibás felfogásnak, mely szerint a
a

szavakból és grammatikai rendszerből OM nyelvben a szavak képezik az épitőelemet, maxeket a beinktig_tc
iza , ,Imitl.,.../
a1
kati.
rvsk szerint használ fel: A beszéd és
tial_felrtij_f_utez
irás; vagyis a nyelvi tevékenység a grammatika törvényszerűségei
szerint folyik le, illetve a grammatika szabályai a nyelvi tevékenység törvényszerűségeit tükrözik:
Erre a felfogásra épült ép épül ma is az egész idegen
nyelvoktatás: /Kivéve természetesen azon rendszereket, amelyek
a grammatika oktatésénak szükségességét tagadjáka
Ha a grammatika a nyelvi tevékenység törvényszerdségeit
tükrözi, akkor . mint Cetlin kifejti ■;. a grammatikai szabályok
szerint leirt egyszerű oselekvőseket /végződések elhagyásal
sok helyére kapcsolása stb./ előbb grammatikai jártassággé, majd
grammatikalkészséggé kell fejleszteni, hogy ezáltal kialakithas
ouk a beszéd, irés automatizált komponenseit•
Amikor a zseniális Gouen /188Q/hozzá mert nyúlni a sok
évszázados tabuhoz„ a grammatikához, és a nyelvoktatás szempont.
jait figyelembe véve egy egészen ‚j rendszerű nyelvtant dolgo.
zott ki, olyan inegsejtések vezették, amelyen elindulva sok hasznos felismerés birtokába lehetett volna jutni:
Gouen abban tévedett, bogy nem vette észre: nem a grammati.
kávai van baj, nem a hagyományos grammatika alkalmatlan az idegen
nyelvek oktatására, hanem a grammatika és a nyelv-viszonyinak,
a leró nyelvtan mint tudomány fatal feltért tények és összefüggések mibenlétének, és ennek nyomán a grammatika mint a nyelv.
oktatás eszköze szerepének megitélése a hibás téves:

A grammatika szabályai ugyanis nem 0 nyelvi tevékenység
törvényszerdségeit tükrözik, a leíró nyelvtan szabályainak min.
csen köze a nyelvi tevékenység befolyásához

A leíró nyelvtan mint tudomény nem a nyelvi tevékenység
mAködési mechanizmusét vizsgálja, hanem a mdködés materiális
jelekben kifejezésre Jutó eredményét„ "termékét": Nem saga a
folyamatot, hanem a folyamat következményéti a hang
vagy betd
formájában érzékelhetO'jelek /szavak, képzői, ragok stb./ miben.
lététf egymáshoz velő viszonyuk tényeit t összefüggéseit.;

Mint a Cetlin idézettel szemléltetve bemutattuk, az tdr.
tént hogy egy statikus jelenségkomplexum egyes jelenségei
köZt feltárt összefüggéseket a jelenségeket létrehozó folyamat
mdködési törvényszerdségeinek, szabályainak tekintik:

émiánk kifejtése 'során a nyelvi tevékenység mdködési
mechanizmusát, folyamatét Jellemző fontosabb jelenségeket réso4
letesebben ismertetjük /24ted Az idegen nyelvek oktatáselméleté
nek alapfogalmai c: fejezetet6 itt csak utalunk arra s. hogy a
nyelvi tevékenység lefolyásénak törvényszerdségei lényegileg

különböznek a tevékenység eredményekéntArzdkelhet6 nyelvi jelenségek egymáshoz való viszonyénak összefüggéseitől.
Ha eliswjg4_yogy a nalyi tevékenység multödésénék
z4_

megvannak a maga sajátos törvényszerdségei s amelyek lényegileg
különböznek a grammatika által feltért összefüggésektől, akkor
egészen más lesz a grammatikának mint az oktatás eszközének a
szerepe is:

Ha a rv elvi

.

.

jg,& ,a berm . ,fttakeion416 készségek da
.

Jártasságok mdködési mechanizazsának törvényszerdségeit nem a

Rae

grammatikai szabályok tükrözik, akkor a nyelvtan nem játszhat
,a beszéd, iráa, olvasás elsajátitéagnak, a nyelvi laszségek
és
lesmoza=zorsoalw."Mt
iF,==rrl.2fau?e,twAcx.r...

...'Aearskr,e.mtscr

"0:- .

jártaseAk kialakitásának munkájában szerepet;
Ha a grammatika a nyelvi tevékenység eredménysceigét, a
nyelvi jelek mibenlétét; azok egymáshoz való viszonyát, egymás

, közötti összefüggéseit vizsgálja, akkor kézenfekvő a következtetést a grammatika a nyelvi jelek megismerésében, megértésében,
*egyáltalán tanitható állapotba hozásában /azáltal, hogy a különm.
böző minőségii jeleket - hangok, szavak, képzők, ragok stb;
egyértelm&en elkülöniti egymástól/ játszik szerepet: Másszóval:
a grammatika a nyelvi jelek és a közöttük lévő összefüggések
pegismerésének eszköze;

A nyelv és grammatika viszonyának fentiekben kifejtett
értelmezése órthetővé teszi, hogy miért meraltek fel a nyelvoktatás történetében l és miért léteznak még ma is a grammatika
oktatásának szükségességét taged6 gondolatok: Ha ugyanis azt

hisszük, hogy n szavakat a grammatika szabályai szerint formá ljuk: mondattá a beszéd és irets folyamatában, ekkor mindegy, bogy
teljesen,kirekesztjtik-e az iskolából a grammatika oktatását
vagy nem, a nyelvoktatás igy isgy is eredménytelen marad:

A nyelvi tevékenység mdködéol mechanizmusának tényei és
törvényszertiségei nem válnak ismertté ds figyelembe vehetővé
ami az oktatás eredményességének feltétele - sem a grammatika
oktatásának tagadásával vagy korlátok közé szoritásával, sem
abban az esetben awl a legáltalánosabb -, ha összekeverjük azo-

kat a grammatika által feltért összefüggésekkel:
A módszertannak tehát nem azt a problémát kell megoldania,
hogy eszköz-e a grammatika, hanem azt, bogy milyen szerepet

Játszik mint eszköz, nem a grammatika tanitésének kérdéseivel
kell foglalkoznia általában, vagyis a grammatikai jelenségek meg.
merésének)"alkalmszásnak", a "grammatikai készségek és jártas.
ságok kialakitásának" kérdéseivel, mert az utóbbiak nem léteznek

a beszéd és frds folyamatában, hanem az idegen nyelvi ismeretek
feldolgozásának, az idegen nyelvi készségek de jártasságok kia.
lakitásának kérdésetva és a nyelvi tevékenység meiködésének, a
benne funkoionáló kdszsógek és jártasstask mfiködési mechanizmusa
tényeinek és törvényszertiségetadk kutatásával:

AZ ANYANYELV SZERKPE AZ IDEGEN NYULITEK
CU:TATLSÁBAN
Amikor a célprobléma tárgyalásakor összehasonlitottuk az

idegen ,nyelvet mint tantárgyat a többi tantárggyal, megalapi.
tottuk, hogy Emig minden tantárgy oktatása során egyféle jelenséggel van dolgunk /egy ismert nyelv eszközeivel megfogalmazott
gondolati tartalommal/, , addig az idegen nyelv tanitásakor három

dologgal állunk szemben: Tudatosan mellőztük a negyedik, nem
kevésbé Jelentős különbség„ a tanult idegen nyelven kiva egy
második, rendszerint az anyanyelv jelenlétének megemlitéset,

mert ez . egyes szélsőséges megnyilatkozásoktól eltekintve- a
cél vonatkozásában nom Járt számottevő következménnyel, a nyelvoktatás egész problematikájára nézve viszont olyan döntő fontos.
$101, hogy

ha röviden is

külön kell vele foglalkoznunk, még

akkor is, to a metodikában az anyanyelv szerepének kérdése tema»
tikailag nemkülönfat el: Mert igaz ugyan, hogy e probléma meg.
emjcZezefecvn,

oldásának non szenteVkUlön könyveket, fejezetet; ás tanulmányt,

cikket is csak elvétve találni, de ez talán éppen azért van,
mert a nyelvoktatás egész elmélete az anyanyelv szerepének prob.

lematikájával birkózik: Ez a nvizválaszte a módszerek vitdjá.
bang e körül forog a szavak taitásáról kialakult álláspontok
sokasága, ebbe ütközünk a szövegfeldolgozás problémáinál,
ugyantg, mint mondjuk, a grammatika tanitásánál vagy a, beszéd.

készség fejlesztésénél:
A nyelvoktatás elméletének és gyakorlatnak e döntő fbntoss4g4 kérdését problématörténeti aspektusból Vizsgálva az
alábbiakat áll)ithatjuk meg:

Az anyanyelv szerepének kérdésében éppen 1.,‘gy ) mint pl:
a grammatika szerepének megitélésében már a mat század második felében felmerültek az egészen szélsőséges álláspontok is
ős a középut megtaláláséra irányuló -törekvések is.
Vannak tandrok irja 1878..ban egyik nyelvpedagógusunk
kik német szóval lépnek be már az első osztélyba, azután

.

magyar szót sera hall tőlük a tanuló nyolc éven At: Mások soha.

sem beszélnek németta: Mindkettő rossz tanár: Az igazság a
kettő között van: 22

A nyelvoktatás történetében az anyanyelv szerepének meg»
itélése e két szélsőséges álláspont ha] edban és a. n kettő közötti igazság* keresésében jutott kifejezésre:

A két véglet közötti igazságot a szélsőséges álláspontok kétirányli megszoritásával törekedtek elérni: Az anyanyelv
szerepét l a nyelvoktatás valamely időszakára vagy 2: vala.

mely területére korlátozták:
Van olyan álláspont4 ho

'

anyanyelvet az idegen nyelv

elsajátitásának előrehaladásával fokozatosan ki kell szoritani
az idegen nyelv oktatásából, de sok más variáció mellett ennek
ellenkezőjével is lehet találkozni: mew az oktatás kezdetén
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teljesen ki kell zárni az anyanyelvet:
A nyelvoktatás területeire korlátozás azt jelenti, bogy
külön megitélés alá esik az anyanyelv használata, illetve annak
mérte p1. az idegen nyelvi szavak tanitásában, a grammatika
oktatásában vagy ,az olvasmánytárgyalésban stb:
Mindkét

megszoritásnak sokféle változata merült

fel a nyelvoktatás történetében, illetve van még ma is forge..

loMban:
E változatok többsége a századforduló idején már raegfo.:
galmazást myert:
Jelenleg elméletileg semmivel sem Vagyunk előrébb a prob
léma megoldáséban a

mat századból idézett pedagógusunk megdlla.

pitésdnál: az igazság a két véglet között van: /Az anyanyelvre
támaszkodás elve téves, illetve ecyoldalul Lásd a harmadik fa.'
jezet vonatkozó részeit/
Az anyanyelv szerepét ugyanis nem lehet a fentiekben
ismertetett szempontok alapján körülhatérolni:Egyrészt az is4
kola/ nyelvoktatásten nem következik be olyan időszak, amikor az
anyanyelvet mellőzni lehetne; másrészt nem lehet az anyanyelv
szerepét sem általában az idegen

may oktatásában sem annak

egyes "területein" körülhatérolni, mert 02 a szavak tanitása
a legkülönbözőbb inozzanatokből tevődik össze;: megismerős,
tés, gyakorlds stb: Ezeken belül pedig az anyanyelv szerepe más
és más lebet:
.Az anyanyelv szerepének meghatározása az idegen nyelvek
oktatásábantigylittezikhelyesenmegközelithetőnek,baaztku-

lön az idegen nyelvi ismeretek feldolgozásának folyamatában ős

Milan az idegen nyelvi készségek ás jártasságok kialakitásdnak

folyamatában törekszUnk megvizsgálni és megbatározni: Ugyanis
a lényeges különbség nem a szavak és grammatika stb: tanitása
között van, hanem a megismarés, az ismereiszerzés folyamata ős a
már megi=4 ismeretek gyakorlati alkalmazásának folyamata;
a készségek és jártasságok kialakitásának folyamata között:

.ÖSSZSFOGIA14 KÖVVPKEZZETtSIK
A nyelvoktatés elméletének és gyakorlatának négy olyan .
problémakörét"vizsgáltnk , meg,. , amelyeknek megoldása a gyakorló
pedagógusok és.elméleti:szakemberek döntő fontosság' feladatét,
képezi közel egy évszázad 6tM zeken kival, természetesen, sok
más fontos problémája van az idegen ,nyelvek oktatáselméletének
mint pl: az rott ős beszélt nyelvviszonya ős aránya, a beszéd.
tanitás kérdései, de az esetek többségében'a fentiekben elem..
zett jelenségek során levant következtetésekhez hasonló eredmée.
nyekre jutottunk volna;mint ahogy ezt megfigyelhatjtik később
az egyes r6ozletkérdések tárgyalása 80rd:a
Ilyen értelemben 'tekintjük a négy megvizsgált problémakör
elemzéséből levont alábbi niegaillspitásainkat általános jelleg(.
eknek:
A nyelvoktatás elméletében egy aor régen tahaladott
kulcsproblémaként kezelt téves tilláspont, aprobléma él tovább„
amely étoja az elmélet fejlődését.

Helytelen az elmdlet f6 problémaköreinek megjelölése:
•
ka:Miroljubova pi: egy 1961ben megjelent munkájában az
program" alapján az alábbiakat tekinti a módszertan alapvető
problémáinak: a beszédtanités, az olvasás Unit:Asa, a lezika
tatása, a grammatika tanhúsa, a tarulók önáll6 munkája,

folyamatos számonkérés: A két utolsó pont kivételével régi idők
óta ezek képezik a metodikai kézikönyvek tematikailag is elktilba.
!Vat fő problémáit. 25 Ezek a téraaktirök rtem a lényeges problémák
köré csoportosulnak:

A fentiek figyelembevételével 6s a megvizsgált problémakörök sorén levont következtetéseket összegezve az alábbi jelenségeket látszik célszerdnek 82 idegen zr elvek alapvető oktatás
elméleti problémáinak tekinti:
1: Az idegen nyelvek oktatéselmélet6nek alapfogalmai:
2: Az idegen nyelvek oktatAselméletének alapelvei
5: Az idegen rv elvi ismeretek feldolgozásának
4: Az idegen nyelvi ismeretek feldolgozásának módszerei.
5: Az idegen n,yelvi készségek és jártasságok
nak elvei:
6g: Az idegen welvi készségek és jártasságok kia1akités4.
nak módszerei:
A problémák ilyen 3. 0114, elrendezésének nemcsak az a
szerepei, hogy a készségek és jártasságok kialakAdsának pile
matikja berme megfelelő helyet kapjon, hanem e rendszertani
próbálkozásnak elvi. jelentőséget is tulajdonitunk a különböző
problémák felvetése, megközelitése, megfogalmazása szempontjából:
Témánkkal nem arra vállalkoztunk, hogy mindezeket az okta4
táselméleti kérdéseket kifejts0k, megjelölésilket mégis szUkségess.
nek tartottuk a készségek és jártasságok rendszertanl helyének
,,,„vata;Apze2.41.
'
egyértelma megje-181-6ee 'dekében:
Ilyen értelanben a felsorolt prblitmakörök köztil as ide‘
gen nyelvi ismeretek feldolgozásának módszereivel kapcsolatos
kérdéseket egyáltalán nem érintjtik: Az

pontban megjelölt

témákat pedig cook a kőszségek do jártasságok kialekil.tása szem..
pontjából szükséges mértékben vizsgáljuk:

jab

twoodu Newt
A

As oktatsi 54 lana1401 tOvgotwa48 ICareat alsorat•
tamaratazorzda* a itagatersatt tatooratak atasazadottittiaa

1444-0

Cla aIkalrezda

astlka4coa . ozakdaak** 1 daza63014 idotocodgok

kApaamleak kumitoott, kiteatiot4a$ o tow-Okavatig aes
Uj italetettlit ,610$

zda0a#04 a** Sonata .11ittlea4. 1*

OzOk400k* kaze4ok rt6kitaakitdatludt* a kiipasaitak
klbont4Acaz
' tatAallnia 0044ot gmaatIstzAtiakta takliattli*.%
taradozotoo t hosy as faraatvt* made* köasSig* oldrtaaaele* kdpooto

aft as Altaldnoa diixlaktiko ataprogalstatt Oyez** *qv • jamtaiatant 4agyelsok visa alaposabb isaavota at. tootozaito
604 as oktetdef; tano:14a fAveafteeedge azontxattejdhilit As isearatok
talitalgoodza* a azakdook'i kdassitgok, Prteasdadt a Wove**
kialakiidaa akkor labot Watt's *Ss isazda ara4mdtyas* ha pottassa
issarjUk eon slap/Veal* sittartUtiM

As atoustioa alasktika vAilmanotyi tentdrayrs 411teviskyasea
kAtejti oven alapOilalmakka litawaatos 43.14aporttjdU Az egVes
tantdraak aktatdaa*. taml•so (10V
- ica (tombor4
s soNtOS tertaratek
troadOle0

0€1**9914 k402$4" Aleirtagadiga

3aPeetőityk

at %rIi,boM ais %Wes tentdrgYak
aktatidaftak falLyolvatdban oltaajdtitarild imaaratak* kialakitancid
kiatakitdoa to. 1/114

azadaok* k4Sazadigok* vidrtasadgok 010 ktipacaskak eatiaottailgotts
sibealit4t a ezakoOdatertanak KM AO to visas:Oat tAradvd4

Az Mogen nyelvnek mint tentéranak
Ida mitaden 0440
tantáraynaki-magvan al; oktatdca sot:in elsajétiiandő isnerotels.
nfAc de kifOlesztendő szokésainak, készségeinsks jértasetigainak.
képeaségeinek sejétos • sandal% mie tentárgytől Attlőnisező •
rendezerttit
Tekintettel amos bogy a nyelvdttatla ogalopontjdbia az

tatmeretneir; a készségnek és Ortasedensk Von elsőaorban JaentdatIge; ezen kivel an
gusok'még nem dOntlitték
el véglegesen boaa szokés e képesség kifejles4dae oktatite.
elméleti Vamp neveléselmnoti problémae l /a neVeléselméleti
kérdések awn tortomak téménk problimisk*rébeti et gook as
idegen nyelv (*tattles sordn elsajiétitanati AzgagIts istmgazt
de jatimiggla tek2ntjuk a suelvoktatois metodikai alaptogalmal.
nak4

A tmelda l feladatok megVel6e4ése Hallett arvavoktatés
gyakorlata a nyelv elaajtititéstiboz sztikséges
aretek teldolgozését. 1002304* Os jértaseégok kialokiterstit je1enti4

riven értelemben as idegen velVek oktatliselméletének
nee 3-abet s fünkeicijatt mint az idegen kyalv elsajiltiltelatiboz
azilkséges ismeretek le24olgozzisalsk it megszillirditésénak, a Ws*.
0

480k40 iiact0004gok kialakltdednakminél batékmayabb segiiése;;
Ez azt Jel*nti, WM a Wervektetés aidszertanénak e

béromalapfogalmankellépelniei;
A rentiekslaNdn természetesnek létszik, bogy and a

gyekorlet, mind az elmélet széméra ante fontosoéggal bir as
idegen nye1V elssjétitéséhoz szUkséges kulaofélo lomorotok, Wag*.
ségek de jartasségok pontos azémOsvétele, sajétoaségaik, mibenm.
létak megéllapitésa, vagyis az alsprogalmak tisztézésa 40 Egyérm

telmit meghatirozáaa•
trthetetlen módon milideddise még csak
sem martial, /a
beszo
idkészadig fogallogival kapcsolatos pr45bálkozásoktd1 eltekintvs/ as alapfogalmak tisztázástinak" meghatározdsának igfinye:
Es a több mint Inds esztendő alatt felhalmozádott; Wykv'enciontilisan 4(rtelmezett fogalmisk eitteld.nthatetlen zattavarát
eredményazte különösen a készségek viszonylatában -", ami
ballaifitként•nehezedik az elméletre" megatadályossve annak kibontakozdadt; gyorsabb aterif fejlődését•
Megjegyezzük" bogy az alaptogalmakkal kapcsolatos probl‘o
mék nw,--eisak a map metoclikai irodalom problémái liasonld a
helyzet valamennyi általunk isaert külföldi a:Assorts:A irodaloroban isi;
A teal gondolatok &telmében test** kieflirletet a wavy
oktatés metodikai aleptogamainak t, illetve fogalinakban visezatükrözött objektilv jelenadgei vizagálatára.
AZ IDEGIIN NYEINOIVATAS ISTURITEI
y
Az Megan nelvek
oktatása során elsadtii
il tand6 ismeretek
aajátosedgainak t elibenlétének Oa amen isteretek rezidszerének
vizsgálate csak annyiban tartozik témánkhoz, amennyiben a kész,
ado* is jártasságok meghatározott viszonyban,' kapcsolatban
dllnak as i .'etekkl E viszony tisztázása 7, ami az idegen
tVolvi kd000ditok do 4i0tosségok stibeatitével kepcsolatos problémák vizsglattinak egyik Vinton teltétfile •!.. at* vitgy lehatséges,
ha

aZ

idegen nyelVek elsajttitAyésa drdeloSban teldolgozand6 long*.

file issareteket megkisdrel,Iük eZigmbevermi do aben34ttlkot

ldbb vdslatoean
problisma vizogaatdhoz az ismeretbdl mint dltaltimilit
daktikai alsprogalomből indulunk k. Ehhez MAtDanyilov mega1api4

taiga/ Idtstanak a losalkalmesabbaknakt "AZ tatearetekben

real
. s
vilds 4o1enedget; azok sajdtosedgai, egymdelioz veld viszonyuk;
fejlődésük tdrvényezez4o4goi ttikröztidneki.4 Minden tantérgyban at
lemeretek tdAyekben; togalmokban
' os Os.
. ;• t*rvértrekben e tudomdny
méletekben jots* kiiejazdare:s4'
Ez azt jalentt; hogy a valdedget Warded ismeretek a Valósaga* meglelelően ktillinfélékt tdnyoks togalmak; törvények; do
stinyos elméletek 68 eagtos temeretnek fogheték fel a jolonedgek
közötti összettigtOsekkel kapeeolatos ismoretok ; muelyek at Osseo*
iliggdeek leirdedban ; agatitulska 4utosk kitere
A tdivek,. fogak, ezebetlyok; tarvények; tudomdnyoe elméle.•
tek mint at ten eretek sajátoe formdi mindsdaleg kfilelnbOznek agyteidtaL; Ezen idllOnbségek figyelembevétole didaktikei szempontbdi
igen jelentds ; hiszen egészen ado raddon ken feldolgota a tő.
nyeket de iota mdaként; mondjukt a togalmakaU'
A taveken belt!l a nyelvoktatdo szeepontjAba toviibbt
hetdralAs, 3.egaibb kdtféle jelenedg ktiltInvillasztisa ldtenik ezük.
ségeanek: Ezért kiiltinbséget tester* nominate ttenyek iSa a többi
tények közötti:

Nominate tőny &link neverzilk a legktilönbtizdbb jelenadgek;
togalmak
l; nevettz Az oktatde fOlyametdben ez tij ,jelenedgek;
fogalmsk magnevetése; nevének temertettisa eleagedhetetlexa E nélkül nines megismorés; ismeretszarzie; A no ,,-

temeret motet*

"Oval minion min ismerettől különbözik is, •
tsrmészetezerifles eaAtos probldmikat vet fell sajdtos; minden
elsejét‘tiiea:

3-4

tőso eleaját‘tilaátől. eltőrő felaclatot kdpez•

A fentiok drtelmében a nyelvoktattla folyematilban. is Wien*
lemaretek feldelgozása. O$ t2t'r OPiI.Feladatunk
hőit °rota me llapitőse less,* bogy lame ismeretek feldolgozdea
folyiJc az idegen nyelv alsajettitőea Ardekőben a
egytitt jtir
.
ezen lemeretek entnab6telőve3. de klasszifikadedval
•

Az elea fejezetben meolllapitottuks, hoay az idegen
vek oktatelsa aorta nOgyfdle jeleneftgel van dank: 1 as ideBen Ayelv hangok vagy betdk formdjelban érzőkelhető Addy_2 410
ai e jelek segitaddvel meeogelmazott ,gengaSst .144941M101,

az adott idegen nyelv gramattils4I4xel de 4* az isaanyjandi
Jeleztak tevőbbá a welvi teirdkeraysőg 4tödős6vel kapcsolatcs
alapvető tdayeks t8rszeis60: ismeretőnek szükedgesedg‘U''

A feat jelevagek az idegen nyelvek oktetőadnak iblyamat&i
ban kitlönböző ismeretek form:4,0m jelentkeznek, amelyekat
telőknek meg ken Ortenlöka el ken saj4ataniokii; fla ezeket
az ismeretekat megvizegajuk. %/Masai. 0,74,7bevetjOk s didaktikai
ezeupontből Ifteges klUtJnbe6geket ismerhetünk fera'' A lei/onto».
eabb kölönbedg abban van, how ezen lamereteknok *oak kiss INIezet
az idegen nyelv abut, vesznek rdszt t funkeiondlnak a nyelvi Um&
kenyedglxin: Az&ova° többi iemeret vaw elvőlezzthatatlen velajtirője a rg eivi tervffltenyeőgnek has idegen nyelven medogalmazott

gondolati tartelomban kifejezett lemereteki t vagy olyan ieneretek,
anelyek a nyelvi jelek. illetve a nyelvi tevőkenység megiemerfied..
hems eleaj6titőadhoz eztilcadgese/u Az előbbiek ktipezik az- idegen
nyelv tulejdonkőppeni ievereteit; ezőrt 063.ezerdnek lőtazik azojgd jammayasbajli
.
geoltsIglek nevezni o az utőbbiak az idegen

nyelv elsajátitelagt teszik lebotevd # seoltik ale, ezdrt ezeket
t
9 '. t6
it
Ode k rievezzlik
i?"
1
t;4.i/

t
A
azavak stb4
1Z1312

lamera

eaejátoash
nondndlla t

ithangok t agek

nyelv minden

t lapezi7
ai azempontb6 egy.ear 1
OZ ldegen nyelvl t r tek e6alapvetA5bb
tdnyeks a Onyeknek is legegyezeribb Coma*
Jelentea kOvetkezmesayekkel sidr
Z Onmtw3dban

en

e'tc1c t'a n6zvoli Azt

mg ken azon,-

melvl nomindl
. -la tdmek anden
ads nomintilia tigy 1

leg ktildribözneh+4

ole„te•k
la a jelenségek, fogalria0+7fa az

A nominal* WI
áltaauk 4102333 fegalmak etztiat feltdtolezik, egymista elV4leazthatatlanoko Nen i t ar °gam. birtektba jutni a nakill,
how aztmag ne nc)vezn6,nk de nem lettet sermit megnevezni. a maw
•b,ogy az fglett jelem4gat, ne
Wilt

Ank• EbbQfl az esetben

ugyanla nine lt wegievezni
Az idegen nyelvi „lank min nominal:14 lam etek és a 41p ,

i

talunk megaelmzett jelanadgek közdtt az lclegen nyelvet tanuld
azempontjaa nem al fenn az eyimt teltdtelezde kopeaanta4
Az /deg= twelv jelel o nouttnálls tnrOi mix, lamest Oa ezdrt az
aiwanvalven mEir aziik legazeden me e ezett jelene4eket nevaznak
nag,
nUtnok 1m16-me eb
Az idegen nyelvi iteZ
aajátooatigaira a fentiek el rámatattunk• Atovábbiakban aorrivesz.
azOk az idogen rAyeavt ismeretek killanféle nomintills t6nyeipt de

röviden jeltemezzUk azokato; Az idegen avoIvi isieretek között
didaktikai azempontból az oldbbi jelensógek e1killönit4se látszik
easzer&ekt hangok, batik, lexiksi Jelek /szavak/ 440 Srassettio
kai jelek»
Hengok

Áz idegen nyelvi iameretek e

.

hangból vagy egy hangeork.

ből állruaki
' lc a trielvi lemoretek olkot6 e2.cniei, egy-ew magá«
A hanso
ban find hang ca k abban az osetben kgpoz iiU emoretet, ha
az egy jelenaget ifogalmat, mondotbeli viszanyt *Abe/ jelöl4
Emu* eilenárse minden (wee hamot didaktiksi azempontból came.
egtvwegy Ielmoretnek felifogni• /Hz ma tdvesztentia ösaze a
hang kiejttsóvel kapcsolatos ismeretekkel, ezok nem nyelvi is«
meretek s hanem a nyolv elsajdtkt/604t sedtd fonetikal leuaretek,,/
0

Sete,
EZY sdett nyelV Valamennyi bet‘ lOvón a bet& shall.«
gok
« didaktiLai szempontből egywiny nominale iomeretet
k4oz.i A betd udnt ismaret az adott beta kópzetót, fogalmát Os
annak tuddsit tartalmazza, hogy'ullyen luinget jelöl az adott
welveni
LexIkai jelak /nays*/
Az idegen Ayelvi kósze6gek 48 jártasságok kielaki6sá
val
lopcsolato elmélett probl4mal 4o gyakorlati feladatok megoldiett
eloSoes‘ a aző fogalmának a metodikai irodelemben azokásootól

•

elt‘rd értelmezése:
oztlhoz mint ideeen Ayelvi ismerethez Imint nominAlie
tnyoz coat a szégyOkat de a küldnféle képeket tartjuk hozz.
tor zének«
Az olsAysest 14064(50e /vagy nullv g désel, ndve JO

ex Infiniti/1ms Wgződitee 411Pen AYen 0116114 Jell mint
e ezetvégződée, előlJdré Bet utószó stb* * ami ez .
latba ketilhet;
r
azok éppen jgy nem tartoznak
al kapcso
hcz, nevi a1kott5 elemei a sensk, mint bdrmely ade jel, 11a
letve zok dppen 1.6 kaposolatba kerülhetnek a swivel a se
riondattea funkciNgit61 függdon, mint bdrmely mds $1. '
S

bii;

A $26 tehdt nem 01 kilo
414mea stbif hanem al
en stb

bzIzz sestmli sima-1140.44
at

ij de

WA

.

A onit* $
$
holism c
a sok

ape Ou
amellyel az

nem a ez6 a1kot6 rdoze o

ott et* kapcsolatba

tertilhet
A tovébblakban a lexikal jel va ezé kirejezést kavetkezetesen a fenti értelemben haeznéljuW ezéval kePceoletbe kerülhatd jelekkz 1 art, illetve azokat titezik a XescOlszeritiob.
.

net a se
tetni, amslyek
egyatal pontosan megjeldlik hOgy zdayon t au jelek kerülhet.
nek kapcsolatba az ott seval: Zs a Jel lehet névelő, végzd&es nullvégződés vagy éppen magéban a setdben boaló valtozels
stb*
Az ticnevezatt ezétéri alakok névelői, v gződései sokszor
pcmtoean Jeldlik a seval kapcsolatba kerüihető jelek tipusdt,

S'oP

de maim:3n nn mondanak semmit:
idgyjelre . vgződö fenevek eeetében

oripz nyolvitan például a
toietregy/:
i
Hoe ező-fogsle-

mat fa3Setio4tjük az alanyesetta dB infiati‘usztől,
deszerit megegyezés al,spjtin a sz6ve1. kapesolatba kocrelhető jelek
Meal szt tantethetjük fel t mealy a legpregntinsebban autat
az adott szőval kapcsoletba kerülhető jelok tÍpuséra4
De rem is ezért tartjuk szükségesnek a lexikai jol t aező
fenti értelnezését i henem sz tcnnyelvi készedgek Os jArtass.
elfigok mihrödési nechanizeuedva kepcsolatos tények, tbry merit*
Ségek =Lott:. /Wed a P--- fr cadolukut•/
A szőn belül fl..

bkOt és a képz6ket Waft is a row

cipialencl6 jeleimeks isialer ,teknek tekintjük:

Cframmatik
Orarmatikal Jain* nevezzilk or adott nyelv mindazon Jo*
lét) függetlentil attn. ' how vnal..e

anaid lexikat, urtania yea

nines, away e nyelvi tevékenység felyamattlban nagyon gyakran
ismétlődtsek% egy vagy tdbb
matikusan

s grammatikei jellel evadst auto-

éllarrlő jellega kapOsolotbart 613,mak 48Y, hogY

e jelkepcsoistbs a jelkapcsolatnek meggelad tigueu/ bdrmely
tetszésezerinti laxikai jel léphet be: /A ine*latéreZés értelmzését lied a beezédkészsé,s fogoltatival kapcsolatoo fejtegetéseki
Ilyen jelek péladul a nővelő. eléljgrészó. végz6dée, null
végződés. rag, utészó • serrend)41 ewes névattisi tomtit atb:

Az aecn nyelvek okttáea sorn ok olyan ismeret f eIs

do1ozáJa: 1 Jűttú& e szilka‘ges a amely nem a Iv
d4se'bie3t banal a rvelvi jack aagismordsdhet s nyelvi telVdkenr.
86g kifejleeatiSS411ez salks4ge3ok.
Az lawn nyelvi tevékenyeigban- mozgő welvi jai&
ant Wagon nyeIvi iameretek kiilOnv43.aeatetas a WelVoktet4e
soLl4in teldolgozand6 mAs isreretakt#51 dida4ti1cai szoMpontb61
azdrt fontot4 Wart mig z idegen asp ii1tiiemere.el; ]‚v03,11 ei
-

saNtittleau.oratitibat4s.ü. 4-43Villek addig a rlyelvteattie
fo3.4amatdban pktottimcla 44401 onio tamEa . , o akaoakkiaes, OVS:ia*Ztj:

tatie a Algol" elaajlitAdednaki'i
13sen eszköz 4014 iamerotek kazUtt n6gyrae jelenedget
lebet

(3zU.agges cita$1311tal, ftMaptaltből egyginita hatgrOZOt"

ellcUlOnYteni.
AZ idegen nyelven megtogalmazott ismeretek
A tanalt idegan velvet* zexeogalwaZott gonaolati terte4€n we,lArt iemeretektől
1,y a n,yelv Jeleital s, e
elvaaeathatetlana Jelea van aa 0)•.:4tatde folyameteiban. a Us-

killehatildbbs.
as it minden tertileta itrintd ismeretaket kb4,
' .
ziabet4 EzArt ezen iameretek tipiz4s i sajditoaselgaik mos.
411.apifttiea nem tartozik a welvoktatOis met;odiká34inak foladatal
kaaCt' Az idegen elvek oktatása aortal reldolgozer446 *ninon mde
ismwettől va34 bottirozott kiilihavaasatiisnk azonban foltdtlentil
eZilkeitgeep marta nyelvoktatieben bettiltOtt holytik. sajdtos
ezereprak, turtkeidja helves megillapAdsa cask 13,yen alepo' n
lehetedges.'

0. 0

Orammatikei ismeretelt
As idezon xvolvi jelak csoportoaitdadval, az °Wee Ouow
portokhoz tartosei jelek sejidtoasAgaivals mibanlétevel, s kalOns
baző csoportokhoz tartozd jolt* /hang* betds tőnévo Iattdas6,
kdpző, vigzőads etb*/ kOzött lehets4gae U 0 s00fagOsekkel kapcsolatos iamar4telget, auelyek a fonetike l or0801f10 40 001100

=lake lonaliaatisaihan, azabdlysibea jansk kiEsjos4ers s maszerd tilliimdlesstuni a meivoktattis sordn feldolaosandd aria
$.eneretektől 40 esszefoglalóan gramostikei imereteknek noiresni*

Lz

QZ

elhat4rolde elsCaorban 8 vammatikai jelek do

Emmet/list ismorstek kOztAt osaksógea t mort a közdttük fem.
14nyeges kaltinbadgekből Contos kavotkortet6ask vonhatft
le a nyalvokttAds elsdlets ds gyakorlata tudialdra
Amis a grammatikaifilok mint iomeretek og;jszord nomi-*
VIvek, addict a 5rammatikei eu
kapcgolatban kifejtett 4a meghet4rszott

tel't a nyolvi jelekkel

foAelmako Iedrt

43

aosbrAlybe foglalt Besmagateekrondszerej amig as előbbiek

nakta a nyavi tow&enyedg elkdpaelhetetlen s addig as utőb»
bit* cIak a uv elvl jelek ds a kdOtttik lehatadges összefilsg4-p
aek riegisrg;r4sif_it teszik , lebottivOlk segitik 316.- avintr-erve-e
fontiekben-mk-uteltwik:*

-

A nyelvi tev6kenyadg mdkiidésdvel kapcsolatos
immetek
As idezen

k4szedgek 4ejOrtazodsok k1a1okit6sa

4z-deice:ma szUkséges s tanuldknek megiamerniek ezen kiezedgek.
4a jtirtesseigok isrifcbdéscfnek logalapvetd"bb Umetwozt174,0411
tst

Avg:ameba gratematikatieezetek
idagen nyav jelit, kt3zttik fennállő asezeiros

•

al.fae,tett titlamin.t az atlyanyolvi jeleket ós szok Osszefuméseit
e61ezerti efffbevotni: Ez azenbv a
- oe31: alskor lehotatigs.x.a, ha a tanular megale146 manzielvi 1aw:Total:4m1 rendelksznek;. Csaknem
kiztIrdlag az anyanyelv vommatikni iameratati jolantenak prob.
ldratit mot azo74 IgInnzt3n foleldsbe morillnoR s osetenkdrat hiányozw,
nOks de

moklrum 6PPen

az efeazehzeon141a tdr

fe

01yan Osage-

tiggéseltet az stxtenyelv gramatikel joIcAsOgei ktiabtt, eclair*
addig nevi volt,* vil4gosek a tannlők e1dt44 Ez azt jelenti,
hoay az attratwelv grarrimatikilja az ideaen nyelvi 4rán gyakran
felalevenitende t esetank4nt bizenyea vonatkovisban reldolgotani
dÓ Unaeretlavat jelentkezik ez4rt

weretekkel /amelyek az ides=

az emeinyelvi grammatikei
grammatikai ismeretekhez

haaonlően :rogalzat 4s eztibillyaban ktfaiezdara Ittatl$ összerliag4seki az idegen xtrelvelt oktattacilrőletCnek azakolnla kell«

Az idegen zwelvok taniltdaa sordn oktatand4 istasretek
aze.mbavdtel4t 4$ a killtinfdle iaaaretek nibenl6tánek vázlatos
jelaemz6vdt elv6gezve2 egy ttiblfizottal szemlatetaz az idegefl .
nyelvek - elsajátitisa őrdektbon tanitand6 ismeretek rendszerdt.

6,2)

:0
g,
'0
0
0

10
0

g

"0
g

o

A

A

osi

AZ

rzmal =al

KÉSZSOFX 3 AtilliVISSAOCK

A szeoialista , országok:és bazénk szakirodalméban sok
Ovan tanuliguy 3elen4 mag, amely az iskolareform szellemében
fordulatot, hatfirozott elOrelépőstkUvetel a modern iáegen
vek aktatilsdnak eredményességdben; A megoldésra Vérd problémdhet vizegélva az elméleti és mokorlati szakeMberek tdbbséoe
az idegennyelvi készségek +Is jértasségok fokozottabb fejlesz.
tését tekinti a legfentosabb feladatnak*
Természeteenek latszik, bogy a feladat megoldéséval
kapcsolatben felmeralé sokiéle bogyanra cask akkor lehet

Mae'.

telélni a helyes vdlaszt, ha eleve ismerjUk, mely készedgek
de jértaseégpk teszik lebetemé a Welv mdkadését, tehét mi az,
aminek fejlesztésére nagyobb gandot kivénunk forditania
klegy ezt monnyire nem tudjuk, hogy ebben az alePveta

•lméleti kérdésben milyen fog

00 terminolégiai zdrzavar

nrslkotlik, az nyomban kidertil, ha a kérdésre matodikai irodalOunkban feleIetet keresan4
4r

.fAl.

és

ebs4:14

zéx,e

c
Mat9.1.W..WO».0-blI
Az amilt tizen6t év metodikai irodaludban meavizsgélva
a készség és ciértassés problematikájét, az nlébbiskat

pthat

juk mag;
Egész , matodikal irodalmunkban egyotlen konkrit
ót találtunk? Bzzal 'jszemben egyre szaporodnak a készségnek
novezett jelenségek; Me ofir tObb mint százféle. készséggel

keep c.Nolatoca kifeJezflie tarkit ila wtodikai irodalmnkat; Lassen
airiden waXvi qJidg küzetiggii feSimeztendavé t mtosatick.
land6vd v.
Umlaut* ralhúzvat ozekb41 a kéaza6sekbalt a azOvegaegőr.
tie k4tazefige, nyelvi trenazfer-kOsobigek t 3.vtnkdoes64,
zwolvtani kaposeltio-keiozs -4 $ radoZdal,

weg6rtftici

1644,0 inWitdv otratr,447,t6 kwrozoc4. welvi iejzGk6arealSa l

11- 6azai6g,

ke'azatigt reeeptdv kdezeds, vizt4lis kdazaes."

nyelviiszati, otniurtika . ezempoutd, sonclolkodási kéozz4s, ez
auditiv me,twitCo la5448ége,

4f3 kombints.oide k,'‘ezett's,

rtilataer6 ktiaze6s, kapeetacIdEiai ki,iezaée,1 a zó receptilv 4a rep-troduktxv ke'eza6se r azáboli kiCajozO' ke3uz(5z, a konzestuoban vsteljrace:-Wdtia

olva3:U1 ''Azi';ezade, a resonance egybe.--

tertozd emits.* egybekopeeoltishiek kiazudge, szt5tenuldel kdezais,
lemeretek gyakorlati. alkolmeztiednak ItiSk7,-.34sa t reproduktiV
kflaza6geks, 61z ianieretek k4ezedge 804
te a betaz6dk6ezets esetiit61 e1tekintve4 senui nets tart...
.4a ezOkatiseenek oegmondani g Taikyel 4rte1emben baszn4348 ezeket
a kireljezdeekt1 1.04 a leekbb asatben nez ie lehet ezt
tillapÍ.tanit mrt k6ptelenj. megeogliotAtlan froselmt tokamak.
mart a tarld-u015114.01 strzevue alopvet6 rogaltd proWdratik karats
kezindaya
Vioaaiiljuk taeg

beatilAk6oza6g fogana‘iti

hiampoas e.gyre tab azd eaik az idegen nyelvi beazdadcz.
adsral ., at 3ri ken rejleaztani tanul6inkbowi De, how ski ez a
beez‘clkdazeds, ‚slat) ki kell aleldtani s- cave venotkozóan n' on
*1%04E* a v4lera6nyek‘ cats mint Koaaras Iatvdn Drarntieek
liall;--reB•Filtorndortre hivatkozva meelllapi.tjas
i
"van o2yan

komolyan megalapozott vt§lem4nw is, bogy

idegen kelvek Unto,
t6eziban nexa beezélhettink beszikik64z136ge431, Inert l'készs6e-rtek

inavik* Vertigteiti EAStOrnativilt ja-teasot nevazW: s gondolatok Ideganivelvtf, meefogalrazisa padig sliztot6 o tudtatos

tern,.

vareriya4ili4" 3 Mat Olyavvelamit talartuak tanul6laban
leszteni. ant. a viaag egyik ellemea.t matotiiins proteesser4nek
ir61eindnye fiZerint nemitoih, eiiktSpteione6g*
Rtmoras Istvein ale

iglk,411

a k6ret5s tiszt6z(et;tt

slaissz6tIkőszségről beszacink ovItin s

elismorj, how az

kolei nyelvoktatriaben az fialegen nyelvfl tmazdd blinder) eleme Awn
outchmatizahatd4 2,;. A basz6dkOszsf4ra tiermaek . v beoz616 ow.
yak diktikitettisivel tOrt6n6 ictIejez6a k4szo6gtt j henem,a
neart/Ss k6sza6g6tu is 6rtjak, mielz( besztakdszség
swerves 068 elensedhetetien
Ha a gondolat4k 4=61)44 k-.3.4704ezdt /ani trit;ában rogLal,"
ja a beszati szervek zifigtideadt/ 6$ auditÍv
rt 6t is a beaztuatészdég fogaludba, tartoz6 ,Kene4-ta: toldni*T4 runlmt azt
e ?anti foltizetben
elgyeni6s44elst teszUnk a be.

szOd 6.3 beszkdsz36g köad‘ 13z rno36.12,Qpill-As nemesek
lag igaz, bpnemt voldadgban ulnye44 ez 110,) :4A, Ha azekirada.

rink bArlIlay mondattibe a baszidk6east:4 he13,ett /itiqvn rve2v6/
beszgdet inn*, a monclat eirtelati4 serzait iiz

vfatozilis so't s, a
cz-etea egdszen vilda-os #1kAszo6g1I-nélkill a slondta ozyérteldbbi. &qt.*
7 Ha a beszéd uwanczt Selenti,t bestddkdarebat6bbil
sOge akkersz antik Icifejaztonek /ix/Up-van a be024,41k6szadgnek/
nines Wald tartalmal,'
A több niflt szittaa “kdszatig" vizsgAlata az esetek több-

6. 6

06Z6b())11, i'erri4 pelettinkhos Imuoniti orearadnrwel járnas

a V' ?vab14it&4,111 taigintoilk útazolvitu tlirs'Irirtiaeket s une3,yak

R k6:fooi,,:seicett%y

eIfontoos,igi earrenabe

tiototAlcueeirkntt teagnek zaapvatű /81ap./.
24)1421)1ex' gibfgeeal,t)rouga , boezetett 94,- ()a rdar4.4.4azadigekl° 10

-

zötto ÍgouvaezLillz, iloa e ir4;relcv‘seii.4nem caticiatooall./

etfyik b- Z0,1116

aziivezeicurs6a

neveol alw.Peti.;

fordiittle kast
azt tortja t Ilotzi az

e5gy

ixkiBriek t olvr)s.usru.-as kiejte'snet vas: elepvet6 11-.45e.t.t
harattAik pedig ippea az

svi12 6

olvaedet, fordi'tt.et,

té$t telauti, alovvet6 k6sesatigaelx13# E ncwed.1.7s me,63 a nyel,V
nt52;yTtft1e irsearkyilwire..ati6i foxTdájdt`14 0
Vaw n6eisak ImApitAx 1463:4061pt:
befizOtIkOszciée,

Avilc tantelittevban

t. kt.fieztada a korageu ktaz044,325$

Atieikban a halUte 48 *breeds utaal raegexidoi a azdbell

irasboli 4iteje,z6e keiszst6ge klikpje a komplex kelmitcr, enevezdat a
a 4:36064:edeZe66)Z2,

eativevriuniz41)02.

SZOIFtt ZatrYt601

Meze6g6--

WU: pedig iiemzeteU k‘ozelolg iett• 16
ideEen

.4:6112;46gala, f6a jp:irtas34

feet beratto-

'Lott tbgalici a teraiinoldslai pzbiiakiriosoIdtisa 6rdekében.

kia6r1atet tesAtinks
i; ezon jelertaCtek ta.ogkeres4e6ro s acelyek az alap‚i ti
tieeztftetts kamlez atbip k6nza4* tap-asztalati titan törtdnd,
ax.i.reen a2,0..raz6n.61 nv.akalt 6rtelwczett kfilthrreilesztdoaun vezet-

te%;
idezenxyelvis twatenxsés felyaaattftban

lcdsze

eis jtirtassifigok mectillapittlegra;

51*: e k =Seek

s jeirtassagok reitla jellerazdsdrei

az Macon nyalvhez 4is oktstimitoz kapcsolődő siveletek
/eZőtőrkszelka;

kal elemzifts stb:/ aorta funiccion416

fontosabb

sg,jelől

sestlig

t i

mint llyonelc kilndadal

fOgal.
s

a ez

gollidedbota
sordn a*& e be

kollett jutnunk.

e Zen 4Lt11nc s aidaktiktialspite

Jelenleg 4iltatinosan

adott iirtelmszdedből, !climb:alto bem

ot magolitiani a font

atott probldrekati
őrt előbb a lases

az ismerstekhoz vald

salmén

aprinalc

tabb 05rtelmezdadra *tesztink kiadrletet«
prebltims azon kőrdőselt viz

•

ettoind shoz

1,giekndi difterenclills.
Zudatzeteeen e aokrio-

Ito ameUek ténzinkkel

otlen kapcsolatban
kftszetig ős Yirtasedg didaktikeil szempont" vizagtilotá

hoe a esolekvées tevék

kézg ős-jertaastig

liinee

l*toni Oirtelmez séből indulunk

A caelalcvds, torékenység Ó kiroszsig lőlektant ifirtelms•
zdsét Sz:141mbinste1nt "Az dltal6nos lőlektan alspjar ll
ounktija, a jtsestig f alatt pedle Z .;I:110d401
foesalmtinak kőrdősfirel
nya alapjtin ismertetjük:'

020Vjet

pezicholdgitiban°

A iiiietaaság
tanulmd-

GJ

Oselekvés

edban

*A magatartde vagy tevékenyedg 161 Idea tanulményosflo.
alapvető egys • A eselekvés .0 saga neati-

• slyen nosedookat foals saga= 1487* hoCt vdeeem
redn,04141 az a: ear 046400 =Via cselekvés tevékemadgi
ilyan v

4514,04,
A ovlekvée
Newham

a tatiak

isg elkotdr as ••
mottle .aktuaa" /45401
Tevareny

*A setae
bIL be +Aortas*,
kőreztező vallia

•

Jakt

ahogyan

a tevacerolOg

3yb z e3.

lekvő ssemélyiség vitrzow

ojezi

"4 /4514d

A twain/aft tehét a entbjekt
valds

viszonya az obi"

6.8

Rubinstein azer1t mindenf
kvés /reflatórikua t
akerati stb.'/ tudatos vagy automattkne leheU De non anden
antomatilats cee' lekvés
inpulziv reakotő. ezokés *AN/ te.
kinthető loissatignek. imam csak as sutomatiedlt o azaz oat as
o en csolekvési' analyst előbb tudatoean alakitottunk kit majd
tokozatasan autematizatunki;

°Mien módon a készeteek automatizat ceelekvőook*
/462"4- oi•/, a tevékenvoég /amelyben mindig adkődnek tudatoe go

automatizat cselekvések is/ automstizat komponenset

A fentiek alapjén hangs
kiivemj*, hoSY a kdoz.
ség sagaigais automstiztat cselekvis és nem tevékenysége tuck.
ciondlő isnerer% mozdulat , atljárds, diveli)t stb,, Mint azt
az ideyn nyelvről letordittotts mina az ereeett mamma
an to arm olvashatjula
pelegágisi sunkékb
°
Jtriz*tasség

A j(Irtasség Idlektaa Itizsgaatéra eddig aft (oak Id*
sérletek történtek'J Ezért bOir az onlitett tanulmtivt az-Otvo.
nos éveiben a jértasságra lefolyt szovjet vita legjelentesebb
aseminyének tartjuk -0, figyelembe kell venal!** hogy a 161ekten $rtasséggal kapcsolatos ismeretei Ass even miurd aum
poirra tésaa32kodnal4 mint a készségpl 1;40,00018U. ismeretei
&deem so llopitja, bogy a jértasség cibenlétét de
készséghaz val6 viszorolt easzen knb0z6képpen magyardszék,
to . idézi K•MILorayilov dllspontjéto mely a vita kfizemponto
Abe ker0Alt; "A jértesség nevi teljesen kimunkat izaversonnijt
készség; a jártassig a készség 1;.imunkiatistiban e 3.4flyelles
azakasz /stap/04, mig a Mszség tökaetesitett /zaversOnneel
jtirtesság"•'20
Se az alkispont nálunk i elterjeaU Nagy Windom:a
helyzetet bopl. i3,yen megrogalma'misban talélkokunk voles,
twolitja bogy a készségek a mega fejlődésébeil szilkségszerden
"(Roomer a jártasség foktroa. •' ''1•' $ 2:1`
Hodzeava a következőket mondja; skönnyd rizeztatni,
hogy aye% értelmezésben a jértasetig fogsima teljesen felesleges-

r

ed vg1t4; Valdbanj ha e 3rtass66 enact teljesen automatizat
készségs• da mint ilyen es* addle 14tezik. wig a syakorlde
automatizélt készséggd na véltoztatjat ez azt jelenti. bogy
22 ,
4/6vtiesad g iteatala Jelenségs
tiodzaava jértasedg készedged alakuldsa alméletének
ezt a veiltozatit abut ismeri al

ezt idézett tatalmeinelben

meggyőzően bizoretitia 40; maly azerint nem andan jeirtesade
te41eeztbat4 készattaggé

Hz* utdm eade zen rövidan foglaljuk össze odZsaVa feia-

t,VM
A kdozadg a jirtees4g own* losposolatban U egymd
salt e mindkettő k3n6116, Iftegiles klaldnbde8 jelens4 40
A SZOMS impesolat abban jut ki.f ejezésre; hogy a stir
kialakult készségek tij a hasonliS készségek alsajdtiitésdnak Sr*
tasségát ie klalakitjdk /p34 egyes bet& i6stinak készsége kt. .
fejleszti az tijabb bet& eleatidtit4a6nak, készségg6 fejlelEtzteat

teak' jtasseo6t4 ugymfddor ej 61 funkeiond16 jdrytasatig stagy.
mértékben efdti az uljebb készség* kialakedadt:
A'kdazaég és jeirtasstig öntill6alfiga azt jelenti, hogy
calk aem whet dt 'a
vag,yis a 4,firtasség soba nem
ké $zség 411Arteoldegd4
vdlhat kézszséggé
A 1-Omegas killönbség pedig ebben vans; bogy mils a kész..
ads automatizélt esexekvés, a luilt megia‚métldes • jelenben. W.*
41.4g • titirtaeodg olyan felkészUltség t ame4netit segtiadavsl
iszamosztojatyelna 4 "bainasiget /legkelt tudatoe gonw
delkodtta Ultjdn megiviititirozett problemdkat megoldhatunk it mesta1d14.
hatjuk a feladat. megolddsdnak mődjét:

•14z tehát ,a kiindulási alapy omit a ld1ektant61 kaphatOnk•
. Ha a kdszedget é jártssadept az 2ktatafte elmiletdnek
elapfogalmaivá fogadjuk, akkor sad/cadges azok didaktikai swap.

póntií vizelata is: •
aye], az atotio folyimata az isseretek eleajátitásán.ek
do alkalmazdatinak to» ansta; szárt a kdozadg do Jdrtzaság
daktikal, ozemponiai vizogálata eladoorban u it v látozik belyesen
megkössellithetőnelt, ha tanulminvezzuk a kdazségek do júrtasságok
lameratekbeda vald viozonyátg
A 1C4szode3 jártaoság viszma az lemerstekhez
Minden kdozadg aArtasság alapja as 181eret2i Az two*
rétek do készedgek, valamint az teretek ($3 jártasságok kezőt4
meghatározott viszony t kapcsolat; összefüggés 633. f ennt'' Az az
ősszeftiggdo ezonhant slat jelenleg álliitunko vitathatd: Veto..
dikuset* wattle határozottan a következőt isondjáki "gyakor.

láseal igyekozztink kdazs4gg6 fejlesztsni az ismeretet" Ami•
kor a twelvtani 8zabályok240 anyagrdszek23. stb:; kdazsdad fej.*
leaztdadről van szői, a.

esintán az ismeretek kdsz-

edged fejleoztdadt je3enti2
E fafogás names* az idegen nyelvek *tatásnak meta-

dikdjában tal4lbat6 msg hanem didektikai irodalom is ezt az
61141313°1MA képvise1iii4

Iowa"

"Nemcsak egyes UtastrAM de israeretelemek Meatiattafr
oktatiaöző lauteas, a gyakorlati alicalmazásban:

dk‘k sarán millszeigkaingdgeateitiemeldo tőlem

As ismeret tin6,116, a
séaileg ktil.dabOzd kategőria A kés zeds é

a Yart8ss4gtél mind.
rtass4 1egalaisre.

tdbb sajdtosseiga. hogy iddben végbefgend olyant. As ismeret
ezzel szemben them a magismerdst/ a szubjektumben visszatükrtS..
zött objektiv veldts*, tehét nem idften végbemend folyamat« 1.10mddon az ismeretek nem alsku3hatnakt nem villtoshatna +it kées.
;3401 %may jértesstigad; hEnem metaisba Sihetnek a készségek de jetrtasedgok •ankciontilAse dital‘
Zemerat •de Aimtematizalt/ cselekvés
A Célirdnyss.00014kVésOk Jelentősrésze spiral). ismét.
16d1,14 A leaöbb gyakrkin ispOt1646 CsalakVés lefolydsa mind's
azonor4 letrbatő; szabe4ba feslaihatO Az Wen 44,408d eseloi-

vdedc mindig pOntosan meghatdro zo$ eorrendbent famiban megy
v4gbe 3mindig előre vdrhat6i eleve ismert véltoztiat eredmi.
was: fielyesadenek kritériuma a cselekvéd lefolydstit meg,batdrow
S6 szabdly pontos betertdsa

Az ilyen gyakran ismétlődő cselekvés kétféle ismeretre
44134 a eselekvdsben mosső ismeretekre ős a cselekvés lefolaidedt
negbatetroz4 lemeretekre Az ea-eaY cselekvésban moSsé ismeretak
azonos tipu3tis/4 is a tipuson bel0.1 bérmely temeret nossieba 04.
?IOU A welekvés lefolytiodinak szabLiXydval kapcsolatos ismeretek
itillanddek;.' As Sayan cseekvée(formija, lefoloisa
tertelma• a berme mosg6 ismeret változó leheU Tovtibbilt a cselekvős aortal elvileg bármely scale% ismaret mozadebe jahet s de a
cselekvés lefolytasakor
egyetlen konkrét ismeret
bassntilhatő eel. Waal ads as eldbbi ismeretek sziltirdetiga a

cselekvés készedegd alakuldadval pdrbuzamosan növekezik, addig
az utdbbi iemeretek ezildrdedga fokozatosan osökkenhet s vdgal
teljesen feleslegassd

elfelejthetői de szekség esetdn

reloonstrudlhatds

Miss "a" botd irdsdnck kés zsóge gyakran lemétlac16 ciaolekvés. lefblydsa atindis atones médon törtdnik, szabályba
hatás eredoldnye előre vd:chatő eleve lemert i;
A cselekvés sordn mozedeba 4380 irt bdrmely
46 *a" betda de a lairds pillanatában csak ow konkrét a" be.
realizdlddikt, Az sa" betd lem' erete #es róla kialakult ‘ kipze.
tizat; fogalmunk tie an- ask Iodides, bow melyik hangot
olyan azilird, how elfelejtdoe szinte elkdpzelhatetlen'i

A Cselekvés lefolydsdval kapcsolatos isreretek az
bettt iirdsdnak m5djai ezabdlyai csak addig sztikedgesek, cedg' a
ceelekvds automatiedIttd nem vdlt utdna elfelejthetőeko
Iameret de tevdkenyedg /jdrtasság/

A tevékeweds nem taave ismert adze seer
folYik let
a tudatosság a= ey si ott szabay pontos beterttiedr irdnyul )
hanem a legktilönbözőbb törvdnyezez4adgek alapjdn de a kUlönfdle
összefüggdeek; jelenségek t elvek figyelembevdtelével nkciofll
A kdszsde 48 ismeret egyrodehoz veld vizzonydtől eltérően
a tevdkenyods lefolydsdt pontosan szabdlyba foglald ismeretek
eleve hidAyoznak o nemcsak ozone° tipueút haws a legkölönbözabb
ismoretek jöhetnek mozgdaba, nemcsak emotion , boom sok ismerettel operdlhatunk.

Adz a késza6=6 fejlesznztő csolekvés lefo3vdsa minr ,
dig azonos t adie a tev&ervség ugyanda elvileg sohasem ismét.

lődhet meg, az ismeretek =mafiosi forméja sohasem pontosan ugyanaz:
Azonban az életben id v az Waal, oktatée folysmatéban
$41 nagyon gyakran !IOUs* véve olyan tevékenységet, amalY Avis,
kerébban lefaut tevetemodonms hasonliitt vele rokoni Ez a
basOn160410 a tevékenységben ható Waft törvéAy8Zerdia6gbeng elvben jut kifejezésre:
Az ily04 telékaPység S gyakort végrehajtás kUvetkeztében
tudattől ego° kevesebb erőfeszítést követeli, egyre kannyadebs .

ben, egyre itiorsabban fiinksionia's de s légna obb gy*orlottstlig
esetén is /Write as adott egyén képességeinek megfelelsí
apt/ mindig tudatos roared;
Oa kdnnyed
Az Ayen 410114 tevékenyaiig anti110.,
itOddedt nevezbetalk jértassémak4'
4.1

sjo

a

2 1i4

z'

A jértessig fejlettsége iddben mdrhetin Bérmely jértesstig
funkoiondldanak titeme ez title a képessé/4 ember optlis teljesitményéhesis viszonyithető«

144403. a mort6stok morfoldgiai elemzése mivel minden
mondat Bads 613 mfis nem'

véltozetlan • szabaly szerint folyik

let; hanem meghatdrozott t8rvényszerifsegek alapjein, Idilanbazd
elvek és szabailyok figfelombevétslivel*
Ahhozt hogs a morfolOgiai elemzést sikerrel végrehajtohassuk; a leaktatiabtizOb13, de éppen az adott eset megoldastihoz
azUkséges grammatikai ismereteket kell maz'gásba hoznunk4 Xz a
tevékenység e1vflg sohasem isr.tetlődik m haosak ugyanazt a

.

75-

mondatet pontosan

tligOIV‘

és UV anebban a sorrendben tijra nem

elemezzdka ennek tormészetesen !Tines semi értelme«Br minden
egyes amulet elemzése és mds _lefolyésul leszt az azonban 4mindoivikben 'dirks* hogy r száfajokat t azok grammatikai 'O2i
a grammatika
stbi■ threkezdnk megéllapitani
l
ténysk

data

i.

feltért

&meisek alapjén
morfolde.ai elemzés eleint
at, idet igényeU A tevékems

sok
se•

Ogy

et,

ks

hajW

k mondat elemzése eredményeként egyre könnyedebben,
bbfl

djuk, a morfolégial elemzést végezni4 Itégal

kul a morfo- Jai aemzés jartasségal aelkor a teVékeny 4g mi.
gyobb szellemi eröfeszitéat, kölönösebb fejtörést shir nem igéi.
nyel. hanem önállőan, gyorsan ds ktinakyadén Ainkeion414. De bdri.

oztly gyekorlottak load!** is a morta1644 elems4 ben, az mine ,
dig tudatos mars&
jértasségok toilette
a z ako Ulna*
Ian= munkéjéhoz viszonylithatdi
ett da ko

ké

A jértased an mint minden . teviikenységben tudatos
és autometizeilt komponensok nakildnek4; tztirt a JO ta

4 kialakui.

laraa nemesek azt Jambi * hogy a sokszori ismétlés következtében gyakorlottakird vaunk a tudatos komponeneek zdiadtetésében t
aZ éppen szökséges autemetizélt komponans

..

it ban bantam

azt is, hoc/ a tevékovreégben 4vaaknom valameranyi mindig §

•

C.

san 1eray6 cselekvis kéesstiggé fejlödilaua ezeket a készeégelud,w,ac
ket megvimgatiukt wiromfile sieleNad8w0"4bm*ata hatérozottan
elkdlenitent

Minden jértasségban pontosan meghatározhatd. VitiZ MIAs
i Odik:
Ma Way racrtvis44 egyszerti autematizAlt eselekvés inök
Ezekat az easzer4, de a tevékervsiis foUerasttiban öintillően is
*440 autozatiatat eselekvdeeket magmatic alapkészedgelinek•

lie G. tevetimnyeda fayeantaban egymAst követő alapkdezségek bizemos oentlyisége lanais usyanebban e sorrendben funkUm/4 az egyes elapkdozsegek Klan 1DM:4 des etbaarado 6s MO.
e

a litlektanb61 j41 Wart vatezés: Mg* eselekvés egye
toe OS
es di- készséggé vélik4
emazetett kdszsdriaknek a tev

an

*miseit nevezzak; maelyet több

Vanis
U5P. j
kapesola övett.
kezben eetien.autemtizat ceelekV4 fejlődtek
ezeOgek összeastizdt 63 az összetett kdszsések
/

Wafter" malted-gets mi I

:

t kovlea kdasz-

ok nevezz

A komplex

os lélektanzértelmb.
azads, hamm a készségek
ozott renitazare4
lex készség kislaTallailhoz VÖloInCnZ4 alap. (ha
ég kdszads

ieddi tiazzetett kdszsdg felhalsozdas szükségesi'D

lox készség pl ‘i az l.rdebell tevasayads folyamatéba
autematiztilt mannélis ate .kvées* Osszességei; Az
ynevezett irdelc6szedg tenon talajdonképpen nea készedso, banal

a készségek Pleahatttrozott realszeree vagyis kola:pi= kdszsév E
rendszerben az ewes batik automatizat irdes kdpezi a aesbatd.
rezvtt szds4 alapkészedget t ezen alapkdszadsek kieebb*.negyobb
alennyiséga tillandd jellevt varidoidi /ezdtagok, szavak o azdkaps
osolattok/ podig az imiskésztods összetett készedgeits

A készség de jártasság fogalmának, egymáshoz do az ismo.
retekhez valő viszonyának valamint az

összetett 43 *map.

lex készség mibenlétőn* fentiekben kifejtett drtelmezdse megfe3.el4 kiindulási sigma látszik az idegen nyelvi kdszedgek.ds
jártesságok fogalmt

vizsgálatához;

*j#43 Atideadsa
=dams
nyelv egyrőszt materiáliaan /hang yaw betd formájában/
megjelenő lexikai ds vammat,ikai jelek rendszere: E jelek: an
g-

battik, ezevak, kdpzők, rook' sontend atbil t illetve oje-

lek egy rásze kdpeti az idegan nyelvi oktatás nyelvi ismersteiti
A vyelv más szespontbn viva dikadd,$'. folyamato
tevikenyságo melynek eredméry eként a fogalsiakat do azok Mats**
hoz vaid vloszawdt hordoző

ds graminatikai jelek /sz

oktatás viazonylatáben a ni elvi . lemeretek/ mozgásba jOnneki 1ehestővd 'We a gondolatok cserdjdt4
A wale mitkOdtis s tevékenyzág jellegét a beezda sz5va3.
stelae jeltiln4 Tekintettel art% hop a fi besződ n ezwunk sok ads
Ortelemben is használatos; ugyanakkor nemcsak a gandolatok
&Witty kife4ezé2e tekintendd tordkenyadgnek, hanem az iritsbe?F'
Ii kifejezés és olvasás IN a nyelv meaködése tevékenyedg
edt az egydrtelmaseig Ordekdben a w elvi tevdkenyedg kifsgiezda&vel fogjuk jeltilni«
A welvi tev&Enység sajátos, minden ns1 e tevőkenyedetől
kitlönbOzik, de at általános lélektan tevékenységre vex atkozá
legalapvetőbb megtillapitiasi a wolvi tevdkenységre is vonatkoznak, Zgy 1g a nt elvi tevákanyadgben is tudatos da automatizált

-7!

komponensek, oselekvdsek funkeionálnekli

Ha meg akarjuk állopitani az iten nVelvi tev4k0Madil
kóseedgeit ds jártessdgait, ktildn kell vőlesztammk az autos**.
tizat kerponenseket do s glad tevékenység, aeon megnyilvánuldo.
ei formáit, uolyek mdköddstik folyamatiban as automatizált kow
ponensek egy nechatározott rendszerdre épalneki Szek lesznek az
idegen nvelvt tovókenysds jArtessegai ) az eldbbiek podia 8 kdszos
sdgetp

At idnen nYelvi tevdkenyedgnek Mae megjelendsi form*?
ja van: a gendeletok szóbeli ds trásbelt kifejezese; a vondolso.
tok auditiv ds vizudlis magertóse, illetVe a Vizuális megártdo.
nek:kft formája lehet: a szintetikus olveadeisegitedg, segddeszk8zn1kUUeled olvesós slapján t8rt4nd

árt4s1 de enslitikna

°Woods /essited4a0 2 , avedesz18zzel, eset Ag tabbasdri pr4bdI
kozás; elemzds elapjón tOrtdnd megórtóel;

•

A nyelvi tevókonyedgfenti magny vármatási tormói mint
mina= nets 4drtose.de oajdtos tbrirdmemritedgekre tow. wakeran tamdtlddd, kodb:#6t lefolyásakban de tortalmakban is abszblUt
vatozó, fUnkolonálásuk során s kdaea4gek naa tamere temaszkodő*
tehát jdrtossidggd fejledUtt, Metre fejleszthetd tavdkenyedgek:
Tbrekedve a legelterjedtebb terminoldgia felbasználására,
az ideaennyolvi jdrtassógokat az alábbi kifejezdoekkel látszik
oaszerdnek megnevezni: szőbelt kifeJező 361486 86g, irdtsbeit W.**
fejező jártass4g, ez suditilt megértde jártessága, az analitikus
olvasda jártess4go 4s a szintetikus olvesda jártesságo.
A továbbiakban 611npiteu1c meg a fenti jártassadok auto*

tizat kmpenemeit,
A szóbeli kifeJezó jártasság ds az saditiv megdrtds Jew*

taostiga a hawk antomatiadlt kőpzésCre 441* A hangképző°
automatika° OeslekWeeinekösezeasOgo oz artikuldeitis kOazaég

mint kowlsz ktiez046V Alaplaezsciei egymegy ham automatiztat
kOzdae, .alazotett kdez06,931 hangok tillanddsult kapcsolateU
Az- 14'4v/bell. kifejez0 jtirtaswag komplex kőszedge at irtia.,
k(18uedst melynek eltevk6ez04Sei efalwiekrY 1.3eta irdadmilt k4szeitge t
beqzatett it4ozesf)v,i az 6illandőeat betilsorok irdsinatc kőszsdge*
zirldr4ezedgg4 egyfitt.
komplex ktlezedg;

kc$ct q trAyestrAel kőszedg rant

onelitikus awaits

szintetikus olvasits

jdrste*16anak komp3.ez kdszfi6Ee ez olvastiai kdezeds, me4nek
olopk6azOdesis ea--ear betd olvasSs6nak 46szage sk Osszetett
kőszedgeit egp-sa ealan14sult betdsor olvasda‘na kOszedga*
1160/1 valownnyi velvi jártaseig.mittkildegainek. 'What az
egAsz ryeivi tevaertyLidg lehot6seAgdnek alsorelttitele a besz6124szedg t tamely szinUn meahatemozott menvie#4 a3.apkő8zeégbel,
nr.Imiszdtai öscizetett kdazsgsb62. 6116 komplex )szed
Ezpvl pantos= sMroba is vettük az idegen nyelvi készed
Vatet de 4Ciirtosefigokat« közöttilk genndlló ősezeiliggéseket az

&ibbi telblelzattal e zomIditet ijilk /2*szttfai 6bro/*.
jy.i.ALLftgenava..viAtte.abzialL alkagaggia
41212siagat

Az idegen ruelvi k68zsigek de 36rtasatigok Idslakitdadval
kaponolatban tonnd1/.6 amdleti do gyakorlati problőmdk megolddsa osak ór remőlhatő,. ha a kials3citand6 469zsősek

e jdrtnssti-

gok eajtitesedgeit, mibenlőtőt legaleib 'őbb vilmalsiban isneritik*;
Amidőn az eldbbiakban kisOletet tesWnk sz Jason nyelvi kőszsézek ős j4rtesede,ok rövid jellemzdare t azt i zem előtt

tikuldoi6s kiszs ő,

`431f

4-i

tart4uX, hogY es slaPf(471104k egyalalma maghatdrozaadnak elma*
raddaa az elt6letbea olkoralbetatleral xdrzaVert oree,:a6nvei:
Mlvel Qg Otale ides= nyelvi jdrtasodgugyanaonek a
nyelvi tev6kon844;nek a sagtoo mggjelendoi formdifa, ezdrt el040
gen0 egy jtirtaag jellovaes s a ttibbi jartasods esetdben mdr
eleg ) ba a jellemzett jtirtaatidgtöl altdre legldnyegesebb sajdtoa*
aticoLra rdmutatunkg Ez arra utal, bogy elszeri a jellemmde
lUkinteni az ide#041 oyelvi kdozedsk 4s
jdrtass4gok közAt fean6116 tdAylegee ösezetUggósakb61 ad646
morrandjft iiet

oorronat(51;

taab

valamennyi *dozen nyelvi k4az34S, 044
lamennyi 1(1*m nyelvi j4rta
jallemzésót acymde utdn elvdgezni4
Sess6dkdersda
A, modem 14agan,nyelvek isko/at 04tatdednak oradm (toad* ,
g6t kozdetta foava az a tdvbit g6te1ja * maly szerint a nyelvi
diköd6a; tovaanya6g a grammatikai azabalyok ozerint folyik 10 0

Eely ozortmt a myolv czavokba do grammatikai jelenedgekbal
A leivó nyelvtannak do oubdayainak nines köze a nyelvi
tevOkenyods meohanizmoodhoz:.
A laird nyelvtan a nyolvet mint materidlia jelenedget
tanamdnyozzoi 4yen vonatkezdeban a nyelv valóban lexikai do
szok agyWahoz voló viszowit Xifejazó jalokból, tebdt szavak*
b61 da gragmati4a1 j9lenadgekba 611;i 4 lelró nyelvtan esopork ,toett4a

ezen materials jelons6geito megalapitja azok

joliemzö cojeltosoAcoit da feltiria szabayba foglalja e jelen*
e45ek aattisboz valő viszonydts e visztvok szabayszerdedgeit:

A way materials jelenségeinek me emerdee t megdrtdee
szimpontjdba a laird nyelvtannak maven e saga fontos szerepe
a nyelvoktatdeben;
De azt hinni, bogy a nyelvi tavdkenyedg a auunat io
szabdlyok ezerint mea vdgbe s; illetve a gremmatikai 'azatayok
a nyelvi tevdkanyedg meehaniment tUkrazik, Vdszetee k4vetkezii ,
zdnyekkel o sz Megan weir/ goadolkodde de az idegen ayelvi teVdkerkveds azdtvdlaszteadval Or, and az Weser' Tvelvi teitékeny

II

eget lehetetlennd teszi imivel a nyelv de gondelkonds elvaaeztoo
hatotlart eftesdeta, de helybe egy mindedgilea mde tevékenyed..
tr-xit al ti in idegen melvii mondatenyanyelv segitedstivel tax%.
tdnd megdpitdedt t megszeekes2ttedt4 Amikor pli azt twidom ja
/

akkor a gm/mat:Mai ezabaiyok figyelembevdteldval az

admit il stoleantnerityt:• "err s tehdt az iee eiVest szgaa else azomaybe fog keralni: Ezt megkapom, ha epiagyom a ty t de helyd.
be teezem le-t:
Sz nets idegen nyelvi tevesenyadg s ohe nem is 'mil*
idegen may eezkfteivel aManYalven végzett VW**
lrellYs44 Mivel a gondo2kodds ds welv elvaaszthatatlan eamdeand:

AS

tdl o az idegen nyelv leektIzeivel anyeayelven vett teirdkanyoft
blairota az idevn nyelvi tevékenysdq, mdkOdds leheted 6t.
HIM

idegen welvi tavdkenya balyett anyenyelven foly6

dnikaziakoldbenimég
egaiivelvd mondatok szerkeszt6se
akkor is, amikor a tanuld ldtezdlag könnyeOdn mestelaJe a szakedges "v6ged 6ceket7t ez ez elAbbisk ktmetkozmdnye:
A laszat az * bogy a 4yelvi tairikenyedsben t mdkőd4sben a

szavalt kdpazik a bAzist, a eantrunct, a szavak asym6ahos való
viszolvdt kifeJező jelok /rsgok vagy 6ppan azok hiAnya s sorrend
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etbfW pedig a vetoed, oser4106 jelobségpkeU tWaszdval a eza
vak képesak alakjukat válteztatni t deklinahatjuk t konjugahatjujc Oka% illetve o szavakhoz igazodnak a viszonyokat k1fejez6
jelek, adndig az s4ott szdhoz kaposolddnak az dppon szUkségee
grammatikai je1e4
, 11yen éttelemben kereatetjak e tanuldval az adott s z' dha4

de, azituAeldhez 4ppen ingfele16 grammatikai jelet abban a ramdnybent be ext gyakran vdgzil vég4 automatizaddik a grammatikal

jelak azdhaz kaPeaeldd400:;
A azavek viszonylacos .Allandősdga de a grametikai jelok

haszdjult viazónyitott aldrouleltadge; vatozékonyedga a laird nyelvtan sZemazOgdbdI zAzve igaz /saz, mart a laird nyelvtah

e jelenségeket eeymdshaz viszoilyitja
nyolv azonban mdkOdda s folyamots tevemnYa4 aradmglay04*
vdlik Mqteridlisan drzékolhotő jolens6ggG Na tehdt ahax
madik - jalanséghez * a Ayelvi tev4ksaYedenechanizmusahoz 43 tem
egymtlabbz vimlonyititik a fenti jolonadgekat t aletor kidorUl*
bow nom a azmak a viszonylag Allonddak, hat= forditvo;i' A gram.
matikal jelak az 41Innddak és a ezavak képezik az dllauddan
eaerdladd jeleneégeketi;
A gondolatok nyolv iltjdn tiirtita kifojezdza azért

edges, mert 0 tevdkenyedgben az automatizalt komponeneek Aagy
tdmege fOnkoion61 -; Az nutone.tizat eselekvéeek, készségek pig
. mint ismertdas • 4Ey mteednak# hogy n tudatos inditds ut‘n a

lereolylaban ttudat m6r nemvesz réezt o az inditds utIn
csa k .
teen., korlbban sekszor megismételt fólyemat mehot végbe; aml
oar* t'lgy lehetzéges; be a folyamatban ems t kivdltó t tillandó
je1ons6gok ktivetik e iumdoU Ha a malvi tevékonységbma

14
ern lenudnek newton gyaLvan de ktvettezoteeen uaarabbon a
rendben vienzetdrei s iem6116d6 jelenedgek, akker o nyelvi to».
v4kenye4 aeit telamszkodhatna automkAiztat kompeneneekre l omi
nyelvi tGvaanycAst lehetetlanall teand.
A NyeIvi tevciken:v6eion ktIvutkezoteeen s amtmabban a
rendben Allead6an ds gyakren vieutatiSrő jelenedgek podia nem a
jelek, czaveko, ha= zxarx.riatikai jelek:

Ja

*site

ja intyereeza = uja knyig

tx:■,

as ;alit= a eolyametban felhaszollt 4,11aldett evaidat
tomatiLuem kiv43.t6 jeleict ja<

)ju

ujtv

?'U 4z eteetle-

geaelt ,pdi zgintyereent, a lovig" 4e a "aaitairTehett nem szavok vfiltortatjdk a1:4**a%, Lieu a azavak.
hoz kerealiak megreIelő végzadést, grammatikal Jae% imam awe

k4az. (413=36 je2.1456 "aablonor.'' Lila& readelkez6atinkre t emiket
gondoletainkkigejezdahoz ppen aZiikedges ozavakkal. tölthetUak
illetve ant mindeniltt it le kacedatia 146vén ea bane..
atiTS6a - a azd tnxitaIzOnak d
jelkapcaolotba 16p
Fj atlett melvbearpontooan meghatdirozott evimai s esymdet
kivat6# alandó jelleg d grammatikai jelkapeoolatok eatematikas
dikad6o4t nevezza a beaz03kegszedg alapkidszségeinek;
ayolvi tevelkenyaz, folwaratatAbon name* a grartmatikai
jolek koranelt egyrdseal dllandd jollegd kspeoolatba, beam wall*.
rall a lazikai jel2k, ezavek

Igy a Walden az/elvben , viezony-

l%! nogy ttlme4 tIlland6-jellegd ezdkepenolatek s ferduletok t
ziack Coraajacm a 1,cdszf:6431 14r hivatkozott eat3amel6n9k roes*
goleleen lehotővd walk, hogy a bmIntik előforduld tebbale

automatitat oselavds Waft tudatos inditdsa elmaradjonolisyst.
lon inditdeeal oz cads% oselelordssor automatikusen
lo
Emkat ktiazatigeket nevezzLik a beszlidkdszadg beozetett
készségeinek:
A beazildkeerség komplex kdozedg t may a welvi tovdkan3a6g valemeiunA mkoviivanulimi f ormiajtiban lac/mint funkeioniilő
alefpkttazeégek iisazessését Os anyelin tevaanysés mfiktidtWhez
telt4tlentil szükeigea ösozatett kdazsagek aftnimumat foglalja

magdbani
kdazalfg
Az emheri beiszal minden etves hanzjdnak kdpméee 9be22464
emrvek itthateiretott mzstise

tartdnik«! B meads 3.efo1vike9 t

az azotikultleids szarvalt WilDn.,b6z4 sizivinak dppon szOkstigee *rd.rtyliértú&inezent6sa tadatunkt6/ Zis.„-fatler.i.' A tudatrek eaak
a mo

botldititAban veal azerepe;M adott nvelv

hang-

jánnk kcipedas nort5n lefelyd Etutomatladlt eselekvdst fralrezdtit
artilail1ai4r4 kdazs

a

alep%diizesdzeinek.

A% artikriaoids készokez alaplave6vineb; jellemsd aajdr.
tosadga o bogy a kumgels otan .tak hengokkal egytitt s, 4642.,
tomotizat hcatvor forsOilaten twictstaadlnalqi tat/bete:silk /a Wee.
aslklangzők/ andlldan ez,Alte4in nem k(tpazheti5;*:
nztSrt

2onto s szerepe ven zertS3culde143 k#azi.

sCs, mdkaddedben ez 8eszetett k4sza4iehvek:Lt2c1á
feitialwtzwzcloriii*tatisittiMsralfpry

só

artIluldetes k66zs6g Ozezetett

készsdgeilat; valg-57 tObb hvarebeil ea,143 harcoorok t amelyek egyetlen
tudatos intitzlezel actomatikueen lefoly6 eaelkVaweki Aertikas.
ldtiós kdozT6g e0J-4:*z asszetett k6azz6zie 1tel6ben seoybsoaik
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sz endllő lexikai vagy grammatikai tartalmat Jelblő hengsorokilletve tObb tillanddault kaposoltban Idvő jai hangaoraival:

Az artikuldoide kdazadg olyan kmplex készség s, away, iris*.
' azdazit. dltaltaban nem 4114116am milködő alaNctiazedggel Os naigtlime.-

a(í

asszetett készséggel iNankoioneSli
Irdakdazsdg

Az Watt wary minden ewes botAlOnek krtiaa aZ ettkvea
bang* attiku3dei61sit61 eltdrően 6n4114 caelekv‘st képes
AS irikakdazedg alapkiszedgeinek raillőeftga nemcsak abban jut
.

kirejezdare. boa valamennyi betd irdsa was betdtől raggetlentil is elvdgezbető, hanem &Wan is, how az irdebeli tev4kenrm

elks l'alyttgnatilban igen gYalcren ezUkedgee ez awes a lEokéazedgek
tudatoo lwaitása:i A ritkAn ird emberek betdző irdadnak fOlyamatdban 1)24 nand= 06,Yez botú külön tudatosul as aziirt lebeted.‘
qyv

gas; mart amig az artikuldoida kdszatig mdkedése alenyésae; cloak a kimondde palanatfiban Orsdkelbet4katazin jilt kitejet:dare. Os ez az artikaltiol4 szerveinek megbiatdrozott Uteri(
mozgimit követell mes /a beszlid Citanninek lasauldea vagy wore*.
Use bizonyos hatdron 141 alkalmatlannd teszi beszifidet a gozidolatközldare/. and lebetatlenn6 teszt' eleve kizárja az ewes
bang* autematizált kilpziSsének tudatots indittia6t a besz6d tolyamatábanii addig az r64s, az ir4sktlezsifig atiködésOndc eredm4nye1cint
bosszii ideig drzdkelbet4

tut farmiljdban jelenik mg, a gondolat

4áé nek ás =look 61t4 tOrt4nd telftgisiins* d4beU egybseadSe noun szakadgeas gyakoriatilag nem is lebetegSgee, and azt jeleat.
bow az Vebeit tevdkenveds titeatől elvileg teljesen
getlen az irdebeli gondolatki3z1410 ere ,Anyeseoftgo; Bz a inward-

sate am* , hogy a betiik
automatisélt caelekvóaként
ktkihetnek az irtiskriessiis mint komplex készség renaszerében«
iráskdasség Osszetett készségeinek to =sly*
disma
. t 06tagorak eSYetlen inditAssal ttirtakti satomatikum Jiré.
eat jelentik; nines tikkor jelentlisége Z irdsbeli tevékenység
eredményeeedge szetvontjéból; mint as artiku1tici4a 4:601$00$ Oars.
szetett készsdaelne
irdskészsdig as irésbeli tevékertaiség
automatizat mamuilis cselekvéseinek olyan rendser, olyan
lum‘les készedgi- amélynek
alapkészsége. neasziiini 6:40E04,16
céglipkitiességéhez hasonlóan
oselekvéskt/nt le siudik EdS
i-rdskészeig rendszerében«
litayesirési kdazedg
A betdic eziadsboz va26 viszonisAbax4 a ktililabbső
tie gramstikal jolt* orfogr6114 siOnKshoz-lcaPeocadddsdban sok
esetben kozwención vagy cálszeraségan alopm14 stabályezerdadgek

IOU* tennW. E szabayetartiségeket megrogalmazti orrogréfiai sza.
bórok az irda folyamatóban kóvetkezetesens mindig ugyanabban a
saric.solben Vésbemenő eite*agy cselekvés% amok miiködését irja:
1414 ezek a cselekvések Weak a he3,ye3irdsi készség atocétosti.
sett« Músszóvalt a heIyesirési kdszság alopkészségeinek nevezzük
a helyesirtisi szebély 4ta1 leirt cataekvős automatikaa miiködését«'
A hel,yeskréai késza4 mia komplex késze6051 eltérő sajd.
tossiga abbaettvant how Osszetett loiszsései éltaldban nem ktimtlentil as slapkészségek randszerAre 4,111nels:«
balyzet ugyanie am , hoe a helyeeiréai prábliméknak 41.
teléban cat* lielentéktelen része képets gyakori jelensiget. age).
btilyszerdedget o az ;toot& nagy részében agyedi vagy clakorlatim

•

lag (wean* tekinthető helyeeiriat probldmilk adddnak, ■
Amig as iretaktiszség. az alapktftszedgek kialakittia4val met.kadőképesed Valk; addle a WV evirtisi kiteraég az eiapkészségok
kialakitdea utőn még croak részben fUnkciona are4)400/eseni ■ As,
grammatikai
adott nyelv jellegettől, ist-Wed rogrt6kben a lexikai
jelek vizurIlits megjelendat formdinalc laithatdvdtito3.s jelenkint
Atzavankint; tagonkint etb4r fejlesztendd automatizat aselekv4sedZ
Mina tdvolabb till ea nyelv a fonetikus. 1raiszdatd1;
anon nagiobb az egyedi kdazetigek tiSmagef;, Woo Ma/eivek *set '
ben /tedlddul az angolban/ ező szerint minden ages! 004 kUltian
automatizat ceelekv44, e6 alakitand6g nts a magyardsata amok
hog$ feleasztett tengernyi anemia elleare la moon sek
baj van a ha4esirdai kdszedggeI t ugyanakkor sok et lmillet
a aztikedehez mérten nagyon kevde az irdegiakoriati/
helyeeirdei kdezileWmabttlyok dltai leirt alapk/Iszed.
gekből tia a kdeze6ggf$ fejlesztett egyadi aselekvOsek nagar Woe ,.
lobo, 11116 ko'mplez kdsza/SEr=
Olvastiel ktiezedg

Evils& bet& Vtzudlis ingere a betd Intel jelölt hang
artikulataidjdhos eztikadgea izonnomisoltst Otrehoző Ingersoll
vat ki; and akaratunkta faggően hangsi vtilhat« AZ ilyen ese.
lekVések altozotikua leolatdeitt nevezzdk az olvagaiai készedg
alapkitezedgeinek As olvasdal készség 4eplOsseigeI az
kultioida kdezedgbes baeonldan Ontillőssi dltalAban Elam melkOdnek:
A =wok; grmmatikai jelék do a seasposolatOk naiy

sg
Umeget amlyek tulajdonk6ppen dllandőeult beitfieposolatok.
olveedel kdezedg asszetett gdezedgeit

Az o1vaadel kdazadg o23ran komplex gdezedg * amelybea kieez6mUi öntaldan 61ta1ában nem intikedő a2apk6ezedg 6s namitamegd
kocolex keze dg tUnkeiondl•
6be1t ifejezd jtaag

A ezőheLt kifejező jartaeede mint vandal), tev4ienyedg tudatoe •de automatizált kozponeneekkel ittakeiendl ■i' Autoustizat
komonenseittt az artilaildelds kdezedget 6$ a beezddktiezedget
rettr ismartettik A 8261301 kifejező jOrtasedg jellemzdee a tuda-

too komponensek bemutatdatit de azok automatiz6lt komponeneekhez
veld viezonydnak megjelöldsét jelentii
Gondolataing azdital vtilztak‘kifejezhető1dk6* bogy a nevi
tevdienyedg 'Ajar' taati•ésbahozza a velv lexikai de gramelatikai
jeleits, k3as zt4u1 a sondolataink kifejezdedhez legalkalmasabl*

nag 24tez6 azavaketo kirejezdeeket: Perttoeabbanit a gondo3kodda
fayamatiben ma a ezavakt kifejezdzek litizött o hanem a togalmak•
gisebba.nagyobb fol,,,34mosoportok közdtt vtilogattulk
A *galore azonban elvdleszthatatlan az (St 3 el810 hangeortiO1 A sondeletaink kifejezdedhez ezilkedgea froselmeg feliddzdea
akaratunktől de tudatunktől függatlentil eiVideidleS talbszi
az őt ja2015 henoort La, anli Walden körelmények között az artikuldoiő ezerveinek reagXeleAld mozgeleghozezilkedges ingent ben jut .
kif ejazderigo Row ezek az ingersk tdzkylegee mozgdat era4m6nYeznek-e, tehdt bek5vetkez1koba a hallos at4o6, az atematunktől
ZINO A nye1v161ekteni laitatdeok err63. tareiskodnak, bogy seek as
lager* a bole *Weeds , mdeog beezdddnek hallgatdea b u irde

9'o

a gondolkodás folyamatában is maiddnek. Ez azt jelenti, hmgY a
fgaImak osek id6ben fo 1y0 mozgás# egymást kOvető ingerek fork.
májában jelenhetnek mg.
Igy a tudatoeen kiválasztott fogaloa4 fögelomosoport goodolateinkkifejezéséhez ezdkséges felmerUlése pillanatában eUnditje sz artikuldoid sZerveinek automat:Wilt adkődésót+ AZ °lad
ező ilymódon
elindult autometikus kimond6s4val egyidejdleg at* .
dal s beezédkészwU első alep va
ezetett készségének fdpk.
oionálása Um/ me2yik alap vagy összetett készség lefolyásdnak
inditdsa hbvetkezik be az mondenivalónktől, se indit6 else sz6
tartelmétill'és formájától fUeg4
Oondolatela kifejezésének folimmatM*midjebb és lijabb
akarotunktól és tudatunktól 04014 aands4gd fegalmak jelennek meg
tudatunktmn m '3 »4s njebb ingerserek formájában a beszéd.
készeég 44abb 4s (ijabb

vagy

etett készségének itinkelo-

nélását inditva elJ
Az idegen nyelvi szóbell kifejező jártesságot a fentieken
az jellemzi, hogy amig a gyermek beszéde egyfitt fejlődik
gondolkodósával, ismereteinek növekedésével, addig az idegen
nyelvet tanulók az temeretek, készségek de jártasságok nagy tdme.

Orel, viszonyleg fejlett gondolkodó képességisel rendelkeznek
Ebből a helyzetből felbeoedlhetetlen előnyők származnak a nyelv4.
oktatás számáraAzon titiamenden, hogy me Live lemeretekre, kész-

ségekre témaszkodhatunk, a tenaló tudetos gondolkodds 1;tján kd-

pee bonyolult gondolatalt egyszerasiteni, a rendelkezésére 6116
szegényes nyelvi eszkdaknek megfelelően étalakitani. Az idegen
nyelv oktatása szempontjából igen fontos, hogy ez a tevékenység
már ez oktatás kezdetén/terméezetesen e nyelvi eszközbk szabta

korlátok között/ jértesedge fejleezthet6 Közismert dolog o hogy
e‘gdezen animate nyelvi ismaret birtokaban sokan bamuletos
egyesedggel legbonyolultabb morgionlValájukat

tudják'

Idegen nyelvi ezőbeli kifejező ;*otase6gnek tablet az
olyan nyelvi tevikervieéget nova zzöl t melynek segiteégével
gwakorlde eredmén,yeként loUnnyestién Os arorsan megtaléljuk a
gondolataink audittv kifejezéabzz eziikséges w elvi eszközöket o
illette gondolatainkat a rendelkezéstiare 6116 ezegényea myelvi

eszkőzőknek megfe1e16en könnyedén

&raven tudjuk egyszerdatis

teni Os atalskitani. de k8nnyed0.41.‘ gyoreen tudjuk inditeni az
artikuldaide de beez6dk6ezség rendelkezésUnkre 6116 éppen azokos
séges alap» da deazetiitt készeOgeinek automatikue mdködését:
Xrésbeli kifejező jdrtessdg
kifejező jértessikg a global
Az idegen nyelvi
*kifejező gartesegegei..ezonee rv 0314 teVilvenyetile má megmilvisi
;lade/. forméja A tartelom, gondolatak'-nem a beszadeaarvekt
az tlirtiktaléolde k6oze64 hence az irilsOszeis xisiktidőee ittjén
. öltenek toeteti■ Az idegen nyelv oktetéSe szemontjéből aketi's

tő közötti leglényagesebb killenbedg abbe* nyilvénul meet

hoei

mig a beszédkészség fejletIeneége a beZéléet lehetetlenné
tehetis addig az irte 4tjdn lémegesen fejletlenebb beszédkéezis
:,.eéggel i eresdmérviese funkoianélhat a' t*tiebell kifejezd 36r‘tasa6g* mert van idő a készséggé nom fejlődött Oseleicitések tus.
datos végoehajtlaérei

At auditiv megOrtéo J4rtoie 3 tligi
Az lateen maven mageogalmazott gondolatok auditiv me&
&ties eggozan eajfitoR tevikanyg A aajdteasiis abban van,
•bogy a beasild beasidtevatanya4sinek függisdnye4, A bass*, Utea6.
hoe* a berme oldroviuli szavaitchoz o gondolatakhos a Illatinak
alkalmazkodniao séghozz,6 nagy syakotlottekls areamiskrakdrit
kifejlaattott Unnyotit4ggel do gyursasággal it mart a besedd *oak
ktszvetlendl alhainszdaalior irzékelhat4
As so • itiv sagirtée jirtassiSO olVan tev 42 otiY064 zolvflok
stegitadeva sok gyakorlda evadminyakinti as adott SSW sajfiso
too srtikaideld0t, bessautamit megazokva kiinzweddn. gyorean i
•

*megtiajtbotjUkn ez albangadautin mstOPiiltson tomb

1 a, umereilon szsvakkai# fordulatokkal td0de1t idegen WO*
vi beasid gondolati tartalmitio
Az nalitikus és

szintetikus olvasels Jeirtas 0400

Az olvautfis itattaeatiednak azt a tavaanyedget moue* *
malynek oegitaftivsl kenAyedin do gyare

Wiegérthetila es Lugo%

•
nyelvi onevessU
Az suditiv meadrtds Artassde4től eltérően az olveade tgros.
tesseednak funkciondlAss tUastlen a gondoletközld szemdlytőli

As *Timed azt

ttibbosdr

is eloIveshatJa, segaaszkOZOkat

hat.fal
e1a nessdrtio biztositdsa drdekiben;
&non alapul as analitikes is ozintetikue 0 Lvaeée 1ZÖtti
'

Menbodgtdtel lehotősOgoii
Az analitikue do as3,ntatikus olvasdo ktatitti kUldnbedg
nem

dtmeneti jellegiL. V

o a oslintetilois

olvssiis

jdartra8Sliga

9,5
mat teltdUerill Jaistt_isogatsbmilafty azaolobb kb. 4,744
tud6ets aht az analittian olvasti3i 3'rtet3a640 azineotittis
olvatiAs jilrtwedgia tratz.inla a uztr megszapiatt skyolvi
irt atilvaso skOr az cortotdo koloott .1v.1.44 ititoalaszthatin
4 tassels *in .to.-taleton iP306:1041CitZpas az 0014 tarifiet
kit a jar
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Rival mint sunk** oittóben is jelöItük az idegan
nyelvi kdazeigek kialakitósóval kvesolatos k6rd4seket
641juk t ezt as idegen nyelv elsajóltiteisót segitő jórteas4gak
közül a legfoutosabbakra cask utaaunk, ezzel is az Megan Well.
vi kOszségekhez éej6rtaestigokhoz tartozó jelenoMelt tovAbbi

körülhattároligedre törekedvs41
lasegitó jeirtasoligok
A készois jortassóg fogalndról salvo azt ITIondottuks
hog? ozoros 880Zatitlado van IbzbttUk z az Osszefügg6s többek
között abban nyilvtinul mg* how az alspk6szeffeek 6o aoszetett
kószoOsek fokozatos felhalstozód6sa Gorda a tanulók jórtass4 v61nak az odott kativlax k6ozatvheZ tartoszÓ tijabb alarm. és tieszetett Wozsógek kialokit6sdnok tounkitjábara*
mindaP Idalaid.
tandó kosplex nyelvi k65za6ghez ea-ea j6rtesság kaposolódik,
asel7 aegiti, nagy zArtékben neglOnnyiti az Ujabb és tijobb
komplex ktozségek kialekitdsdt:
74szköz jellegti jtirtaseógok

A Tvelvoktatio sortin olyan jórtaos4* kifejlesztóse Is
oztikafte • solely* a iveivoktetis eradta6n,yesmigének felt6teleit,
az aktati4as tanuida tatatagii eszközeit lapozila
Vzek 1041 a legftatosabbaki a azóbeli és irdsbeli term.
ditós Jartseedgat a sorfológiai, mondattani eleazdo j6rtase4ga
Os a sateirkezelde jtrteeedgai

Harmadik fejezet

• A nyelvoktatás módszertandban kezdettől fogva tapasztalha.
tók: 01Yen törekvések, amelyek az ides= :rely oktatásának egészé
re érvényes követelményeket fogalmaztak meg: Az elsó fejezetben
mertetett módszerek mindegyike egy, esetleg több általános érvény&
nek tartott elvre
Később az egyes módszerektől elszakadó metodikai alapelvek
kidolgazdsdra is kisérletet tesznek egyes metodikusok:
HiPalmer neves angol metodikus például 1921-ben 9 elvet dolgozott ki? A nyugati népek mai metodikei irodalmában is határozott
jelei vannak az alapelvek megfogalmazására irányuló törekvéseknek.
Egy francia útmutató például általános alapelvek elnevezéssel ilyen követelményeket ÚUt fel; a tanitdsi óra mindenekelőtt
ős minden mozzanatában az easzerei, világos és tudatos szóbeli kifejezés gyakoroltatása legyen; a tanárnak nem szabad fejtegetésbe
vagy előadásba bocsátkoznia; a tanitdsi órdnak kezdettől fogva ideis
gennyelven kell folynia /kivéve a nyelvtani magyarázatokat/ stb. 2
Vagy egy amerikai tanulmányban például ezt olvashatjuk: "A
nyelvkészség elsajátitdsdnak alapelve: a tanulók aktiv közremakildéise:" 3
A szocialista tábor országaiban is hasonló a helyzet: F.
Malii cseh metodikus külön tanulmányt szentel az általános didaktikai alapelvek sajátos érvényesülésének tanulmányozására az idegen

g6
nyelvek oktatásban, és két ietodikai alapelvet emlit: as anyanyelv-

re támaszkodás alapelvét, valamint az orosz nyelv aktiv

de

reeeptiv

elsajátitásánál követendő eljárás megkülönböztetésére vonatkozó
alapelveti 4

A Szovjetunióban sok metodikus az anyanyelvre támaszkodás
alapelvére kivdnja épiteni az idegen nyelvek oktatását:

Munk Szoboszley Miklós vizsgálta a didaktikai alapelvek
érvényesülésének kérdéseit a nyelvoktatásban, és kimeritően
teti az anya4yelvre támaszkodást ant metodikai alapelvet: 5

Ma a nyelvoktatits módszertanának alapelveit megvizsgáljuk,
azt találjuk, hogy egy . részük általános pedagógiai, didaktikai
elv, ami más tantárgy oktatására ppen 4g5/ érvényes, mint a nyelv
oktatásra Ilyen például Palmer elveinek egy része, az emlitett

amerikai tanulmányban,szoreplő alapelv stb:
Sok olyan alapelvnek nevezett jelenséggel is találkozhatunk,

amely nem több minisztériumi utasitásnál, Utuatatónál vagy metodikai jótandcsndl.
Ez ezt jelenti, bogy a metodikai alapelvek nem különültek

el az általános pedagógiai, didaktikai elvektől és más jelenségek.
től:

Mint az első fejezetben kifejtettik, az Úgynevezett módszerek
az egész oktatásra érvényes elveket is tartalmaznak:
E szerint a metodikai alapelvek nem különültek el a nyelv
oktatás "módszereitől" sent:

A szocialista országok metodikája általában egyetlen metodikai alapelvet, az anyanyelvre tdmaszkodás elvét lamer':

A fentiek alapán megalapithatiuk, hogy a nyelvoktatéts mies
todikai alapelveinek rendszere még nines kellően kidolgozva:

g-7

Az idegen nyelvoktatás eredményessóge azon n2lik, sikerül-e
'a tanulókban kialakitani az adott nyelv használatához szükséges
idegen nyelvi készségeket és jártasságokat. Az idegen nyelvi kész*
ségak és jártasságok kialakitásával kapcsolatos tanári-tanulói tevékenység a Meivoktatás legfontosabb, legtöbb időt igénylő tényezdje. Mivel a metodikai alapelvek a nyelvoktatási tevékenységgel
szemben támasztott, az oktatás egészére érvényes követelményeket
rögzitenek, érthető„ ha a metodikai alapelvek problematikája meg.
kertilhetetlen az idegen nyelvi készségek ős jártasságok kialakitdadval kapcsolatos kérdések vizsgálata sora:
A metodiai alapelvek megállapitására tett eddigi próbálkozásdk arról tandskodnak, bogy csak akkor tehettink idadrietet azok ki.
dolgozására, ha előbb félreérthetetlen.egyértelmaséggel tisztézzuk:
nit tekintünk metodikai alapelvnek, mibenktilanbdzik az a pedagógiai,
általános didaktikai alapelvekt61 1 mire épülnek, honnan eredezteten.
dők, mivel bizonyitandók a metodikeielapelvek. Egyszóval előbb a

metodikai alapelv fogalmának ismertetését kell megkisérelnünk.'
A METCOIKA2 ALAPELV PCGAIMA
Az ember tevékenysóge litján képes megváltoztatni az objektiv
valóság jelenségeit, képes másokban ős Önmagában mint az objektiv
valóság részében változást létrehozni. Pontosabban szólva, nem malt
a változást hozza létre, hanem a változás bekövetkezőséhez szüksé.
gee feltételeket. A változáshoz 1. esetünkben az idegen nyelvi Jame.;
retek elsajátitásához, a készségek és jártasságok kialakulásához szükséges feltételeket csak akkor tudjuk létrehozni, ha ismerjük az
adott változádtlányugft: Az emberj - hogy a változás bekövetkeztéhez

gj
szükséges feltételek létrehozását későbbi időpontban önmaga is
és más is megismételhessei- pontosan leirja azokat a követelményeket,
amelyeket a változáshoz szükséges feltételek létrehozásával kapcsolatos tevékenység során maradéktalanul be kell tartani, ha a válto4.
zás lefolyását el akarjuk érni:
Egy meghatározott tevékenység végrehajtása során betartandó

ir

azon követelményeket, amel$ek figyelembevételétől a változás létre.

jötte függ, elveknek nevezzük:
Ha ezek az elvek valamely általános, bonyolult emberi

kenység egészére vonatkoznak, akkor alapelvekről beszélünk: Ilyen
értelemben wvezzük a nyelvoktatási tevékenység egészére vonatkozó
elveket alapelveknek::
Az általános pedagógiai és didaktikai elvek olyan követel‘
•

ményeket fogalmaznak meg, amelyek betartása valamennyi tantárgy
oktatása során kötelező, he az ismeretek elsajátitásához, a szoká.
sok, készségek, jártasságok kialakulásához, s képességek kibontakozAsához, az akarat 7 maggyőződés stb: kifejlődéséhez a tanuló ides.
rendszerében, agykérgében szükséges biokémiai, bioelektromos valtozások feltételeit létre akarjuk hozni:
Ezek az elvek az idegen nyelvek oktatásában is kötelezőek,
és a nyelvoktatás elméletének is ezekre az elvekre kell
Ez mindenekelőtt azt jelenti, bogy egyetlen olyan gőndolatot sem
lehet megfogalmazni, amely ellentétbea állna az ditaldnos nevelési,
didaktikai elvekkel: Helyesebben szólva, a módszertan ez általános
pedagógiai elveket köteles figyelembelvenni és alkalmazni:
Minden tantárgy másféle ismereteket tartalmaz, más jellagd
készségeket ds jártasságokat kell kialakitani oktatása során : A

tantárgy sajátosságai sajátossel teszik az oktatói,

tanulói tevékeny-

gq
séget is, RS azt akarjuk, hogy ezen sajátos oktatási tevékenység
eredményeként a tanulókban létrejöNön sz idegen nyelv elsajátit6.

adios szükséges változás, akkor az általános pedagógiai elvekben
megfogalmazott követelmégieket ki kell.egésziteni a sajátosságokbél fakadó„ cask a nyelvoktatás tevékenységére vonatkozó követelmé.
nyekks14
Ezeket a követelményeket nevezzük metodikai elveknek;
ifik

azokat, amelyek a nyelvoktatás egészére vonatkoznak, metodikai

alapelveknek.
Commenius didaktikai elveit a biblidra, a természeti jelensé..
gekre Oe a tapasztalatra /negativ tapasztalatra/ hivatkozva fogal.

masts megi , A tudományok akkori fejlettsége mellett ez korrekt el..
Járás volt. Ma mdr a kinyilatkoztatás, es "okos gondolat" hatását
keltik azok e mogállapitások, amelyek bizonyitásáról a szerző "msg..
feledkezik", vagy a "tapasztalat azt igazolja" =Mon bizonyit: Meto-

-

dikai iroda2munk, sajnos, tele van Ilyen soha senki által nem bizo‘
nyitott elvekkel, megállapitásokkal, "álláspontokkalsi
nMalif azon kevesek közé tartozik, aki arra is utal, hogy
'

honnan erednek ez alapeivek: Ezt irja: "A didaktikai és metodikal
alapelvek as iskola céljaiból

a tanitds tartalmából ás alkitda.-

seiből adődnak:" 6
Ugyanebben a tanulmányban két helyen is olvashatjuk, bogy a

tanitás tartalmát az alapelvek határozzák meg.

Ezen ellentmondás..

tél eltekintve, ha elfogadjuk, hogy ez alapelvek a tanitds tarta1. ...
,

melba adódnak, akkor egy tij tanterv, tankönyv , amely a tartalomban
,változást hoz, halomra döntené sz alapelveket . Hogy ez nem igy van,
annak legegyszardbb bizonyitéks: egynémely Commonius Intel megfogal.
mazott, még ma is árvényes alapelv jónéhány tartalmi változtist élt

Ugyanez vonatkozik az iskola céljaira is. A tenitás célkitd.
zdoeivel kapcsolatban az első fejezetben kifejtettük, hogy azokat
éppen a metodikai alapelvek, elvek segitségével lehet helyesen
megállEpitani.
Ha a metodikai alapelvek a nyelvoktatási tevékenységgel szem.
ben felállitott sajátos követelmények, természetes, hogy csak a '
nyelvvel foglalkozó tudományok által feltárt és igazolt tényekre,
összefüggésekre, törvényszertiségekre épülhetnek, azokból eredeztet—

beta és azokkal igazolhatók, hiszen a nyelvoktatás más tantárgy
tanitásától eltérő sajátosságai csakis abból adódnak, bogy az okta.

tds tárgya az adott idegen nyelv:
•

A tudományok mai fejlettsége mellett minden lehető ég meg-

van arra, hogy a metodikai alepelveket, amelyek wind a nyelvokta.
tda elméletében, mind a gyakorlatában regulativ, meghatározó ezerepis
pel birnek, megkiséreljük igazolt tényekkel, összefüggésekkel, töri.
vényszerségekkel bizonyítani
Azon probléme eldöntésének, hogy adott esetben elvvel vane
dolgunk, az a kritériuma, hogy az adott elvnek a megjelölt, kört11 4.
határolt területen minden körülmények között érvényesnek kell
Bármely kivétel vagy megszoriteis lehetősége, illetve szüks&
gessége magának as elvnek vagy hatósugarának helyességét teszi
kétségessé.

.

A MELVI TEVIZENYS:EG INGERKte KEW LtstIEK ELVE
Ismeretes, hogy az ember idegrendszerét érő ingerek az ideg.
rendszerben biokémiai, bioelektromos változást hoznak létre. A
feltételes reflexek /az asszoeiációk/ kialakulása a szükséges inten.
zitású, időtatami i ős megfelelő számban, időbeli eloszlásban ismét-.

lődő tngerek hatására létrejött biokémiai, bioelektromos változások

eredménye. A nyelv különböző jelei hang vagy - fény formájában drző.'»
kelhetők, auditiv, illetve Vizuális ingereket váltanak ki. A nyelvi
jeleket felfogó szubjektum szómiira a weivi jelek auditiv vagy Vizu.,
ális ingerekihtján teszik hozzáférhetővé a jelék által hordozott
genolati tartalmat.
A nyelv különböző jeleit az artikulációs vagy manuals izmok
Mozgáaa hozza létre l. amelyek az artikulációs-motorikus" illetve a
manutilia.metorikus ingerek kövremdkadésével funkoionálnak. A nyelvi

jeleket érzékelhetővé tevő szubjektum számára artikuldeiós.motorikus
VagY menuáli*metorikus ingerekAitjén váltk lehetővé a gondolati
tartalom jelek által történő kifejazése:0.
A, nyelvi jeleket . létrehozó és felfogó nyelvi tevékenység
!tilköilésében közrejétsző ingerek e- funkciójokkal egyidejdleg létre/4
hozzák az I.degrendszerbenazdkat a változásokat is" amelyek a nyelvi
jelek és oz azokat létrehozól, felfogő nyelvi tevékenység elsajátf...
tásáboz szükségesek.

Ahhoz, bogy a tanuld idegrendszerében bekövetkezzék az idegen
nyelvi készségek és jértasságok kialakUlásához, az idegen nyélv
sajátitásához szükséges változás, a tanulót meghatározott mennyiség4
ds tntenzitású, megfelelő számban és időbeli eloszlásban ismétlődő
idegen.nyelvi ingernek kell érnie.
Az idegen nyelv elsejétitása Csak az idegen.nyelV által ki
váltott nyelvi ingerek - Utján lehetséges. Az idegen nyelv eleg6tio.
tásának mértéke csak attól függ, mennyi és milyen td-gen nyelvi

inger érte a tanalót, milyen intenzitésUak voltak ezek az ingerek.
Ha ez igy van" az idegen nyelvoktatás elméletének és vkor.s

latának az idegen nyelv oktatását g y kell megszerveznie„ hogy a
.

•

77o,z,
tanulót anny4 és olyan minőség, intenzitás

idegen nyelvi inger

érje, amennyi és amilyen lager a nyelv elsajátitásához szükséges
változás bekövetkezését lehetővé teszi:
Bz úgy válik megvalósithatővá, ha az idegen nyelvet didaktikai szempontból különböző ingerek közremiiködásével érzékelhetővé
tett, illetve különböző ingereket kiváltó tevékenységként különböző
ingerekként kezeljük.

He a tanulót érő idegen nyelvi ingerek mennyiségét, intenziss
tását, ismétlődésük számát de időbeli eloszlását a nyelvoktatás eredményessége érdekében figyelembe kivánjuk venni, Ozükséges magálla.

Pitani az idegen nyelvi inger könnyen ős félreérthetetlenül számba
vehető alapegységét. Ugyanis nyelvi ingernek fogható fel minden
egyes artikulált hang, szó, végződés stb.

Didaktikai szempontból a szavakat látszik célszerűnek az
gennyelvi ingerek alapegységének tekinteni.

A kimondott, hallott, elolvasott vagy leirt idegen nyelvd
mondatokban szereplő szavekilexikai jelek/ mennyisége ugyanolyan
mennyiséga idegen nyelvi ingernek fogható
Amikor a nyelvről mint inger közremüködésével létrejövő

ős

ingereket kiváltó jelenségről kivénunk , beszélni, ilyen értelemben
használjuk a szóinger kifejezést ileisd: a negyedik fejezeteti.

A BESWIS ELSODLBGESSÉZtNEK BINH
A metodikai alapfogalmak clad fejezetben ötféle idegen nyelvi

tevékenységet kulanböztettUnk meg egymástól. Ha a nyelvi tevdkenység valamennyi gyakorlatilag lehetséges változatát a nyelvi ingerek
szempontjdból és didaktikai meggondolások alapján számbavesszük,
az alábbi jelenségeket kapjuk:

1/ produktiv nyelvi tevékenységi formák:

a/ beszélés,
b/ hangos irás /a gondolatok irrásbeli kifejezése 68 e gy.

idejd kimondése/:
c/ irds /a gondolatok i!rdsbeli kifejezése/g
.2/ reproduktiv nyelvi tevékenységi formák:

a/ auditiv másolás /diktáltszöveg leirdss/,
b/ vizuális másolás /irott szöveg lemásolása6

a utánMondéis /mások által auditive megfogalmazott gondo.
lat azonnali szó szerinti ismétlésetVagy betanult szöveg szó szerinti felmondá3a4
reeeptiv nyelvi tevékenységi forma:

•

9/ hangos olvasds,
W bels6 olvasás,
a hallgatás /a gondolatok auditiv megértése/.

A bemutatott. Idegen nyelvi tevékenYségi formákat abból a
szempontból vizsgálva, hogy a négyféle nyelvi inger Well melyek és
hány maködik közre, lényeges eltéréseket tapasztalhatunk. A belső
olvasásban például egyedUl a vizuális inger, a hangos olvastisban
ezzel szemben háromféle inger játszik szerepet: a vizuális Jager,
az artikulációs-motorikus inger és az auditiv Jager:

Az idegen nyelvi tevékenység ingerként kezelésének elvéből
következik, hogy az idegen nyelv elsajátitása érdekében minél neo•-

gyobb mennyiségi idegen nyelvi ingernek kell a tanulót kitenni egy
meghatározott időtartam alatt. követelmény szempontjából a fent
felsorolt idegen nyelvi tevékenységi formék didaktikai értéke ka-

lönbözik egymástól. Egyrészt minőségileg értékesebb a produktiv,
Illetve a reprodukt4 nyelvi tevékenység, mint a reeeptiv nyelvi
tevékenység, másrészt mennyiségi kUlönbség áll Am: Általában az

//oh

a nyelvi tevékenység az értékesebb, amelyben a tevékenység egyeze
4*.elvégzésekorYtöbb inger hat:

-

A fentiekben felsorolt idegen nyelvi tevékenységi formák
sorrendje e meggondolás értelmében didaktikai értékük kifejezője
(

r
Látjuk,. hogy az első helyet a produktiv csoport első tagja,
a beszélés foglalja .el: /A hangos irds produktfv nyelvi tevékenysé8 és lefolyásakor több inger hat, mint a beszéléskor, de nem
általánosanhasznált nyelvi tevékenységi forma i didaktikai felhaszndlhatósága is kOrlátozott:i Ez azt jelenti, hogy a nyelvi tev&
kenységi formák között a beszélésnek van a legnagyobb didaktikai
értéke:
Már ez a tény elegendő lenne arra, hoSY a nyervoktatás elm6lete és gyakorlatakülönös-figyelmet szenteljen a beszélósnek:
Mégsem ez indokolja elsősorban azt, bogy a beszélés elsődlegességét az idegen nyelvek oktatásában metodikai alapelvnek tekiatjük, halm a nyelvlélektannak az a már hivatkozott, kisérletekkel bizonyitott de ismert megállapitása, mely szerint azok az ingerek, amelyek am artikulációs izmokat mozgásba hozzák, Valamennyi

nyelvi tevékenységben müktidnek:Artikulációs.motorikus képzet néI
kill nem létezhet semmiféle nyelvi tevékenység, mert az artikulációsmotorikus képzet a fogalom létezési módja: Az artikulációs-motoriEdU
képzet pedig nem egyéb annak az ingersornak a felidézésénél„ amely
az adott hangsor kimondásához szükséges artikulációs izmokat moz-

gásba hozta:
Aida' irni, akár olvasni, beszélni vagy' auditive megérteni
kivánjuk a tanulókat az adott idegen nyelven megtanitani, ahhoz

elsősorban az artikulációs-motorikus képzetek kielakitása szükséges,
ami a fentiek értelmében a legegyszerabben és legkönnyebben az idegen

7lof
nyelvi heszálds ztjén érhető el.
A beszélds elsődlegességének metodikai alapelve azt jelenti, hogy az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakulása, az
idegen nyelv elsajdtitása érdekében a tanár minden Lids nyelvi tevékenységi formánál több időt szentel a tanulók beszéltetésére, hogy
minél több artikulációs.-motorikus inger érje Őket.
Ez az alapelv természetesen az idegen nyelvi készségek ős

jártasságok kialakitásának időszakára /az időszak körülhatárolását
lásd a negyedik fejezetben/ érvényes. A nyelvoktatás magasabb fospecidlis formáira /mdforditóképzéa etb./ nem vonatkozik.

'

Lássuk, hogyan érvényesül ez az alapelv az általános ős
középiskolai nyelvoktatásban:
Egy szovjet tanulmány felmérésekre hlvatkozva megállapitja,
hogy a tanár tizszer annyit beszél mint a tanulók? EZ a megállapitás jelzi a tanulók idegen nyelvi beszélésének háttérbeszoruld.
sát de nem mondja meg, hogy a tanuló mennyit beszél.
Egy felmérésünk alapján/lásd a 3. számd ábrát. 5 -0./
rült, bogy egy 45 perces oktatási órán átlagosan I 700 szó hangzik el. Ebből 1 000 szó % anyanyelven, 700 sző Idegen nyelven: A
700 idegen nyelvi szó legkevesebb 50 94'..a a tanár szájából hangzik
el. A fennmaradó 350 szót mondják ki a tanulók. Ennek is nagy ré.
szét reproduktív nyelvi tevékenység formájában /utánnondás, hangos
olvasás': Ha ettől eltekintünk, és a 350 szót tanulói beszélés által elhangzottnak tekintjük, akkor is ennek csak negyvened része
jut átlagosan egy tanulóra, mivel egy osztályban általában 40 te..
nuló van. Valais egy tanulóra átlagosan oktatAsi óránként.kevesebb„
mint 8 szóból 11116 beszélés jut, ami oktatási óránként 8 artikuldeiós-motorikus szóingert jelent: EZ az egy Oktatási órán ható ös:dzes

106
idegen nyelvi szóingerek alig több mint 1%-át teszi ki A tanulót

több mint 95 **ban a legkisebb didaktikai értékil nyelvi tevékenységből, a tanár vagy diáktársai receptiv hallgatásából származó
auditiv inger éri;

Ha a beszélés elsődlegességének metodikai alapelve ilyen'
alig kimutatható - mértékben érvényesül, az iskolai nyelvoktatás
eredménytelensége törvényszerd jelenségnek tekinthető.
•

A nyelvoktatás elméleti de gyakorlati szakembereinek az a

.feladata t boa ezen alapelv érvényesülését lehetővé tegyék:
Megjegyezzük, hogy e probléma megoldásának nem az osztályok
két tanulőesoportra bontása az title: Ez számottevően nem változtat

a helyzeten Ugyanis 20 fő esetén be a produktiv artikuldeiósmmoto/ tA = 2 1 396 egy tanuldra: A lénye'
rikus ingerek száma = tip
get). semmit sem változtat, ha az Összes idegen nyelvi ingerek egy
százaléka helyett két százaléka lesz a produktiv artikulációs.‘noto.

rikus inger:
A N.:En TEVEMYSÉG tS JELRENDSZER 1C6ZÖTTI KÜLÖNBStG
FIGYELEMBEVTELNEK ELVE

.

A nyelvi tevékenység és jelrendszei6iillönbeég kézenfekvő. A

nyelvi jelek a fogalmakat és azok egymáshoz Veld viszonyát jelölik.
A nyelvi, tevékenység mozgdsba hozza, érzékeltetővé teszi ezeket a
jeleket, illetve felfogja őket.
E különbség didaktikai szempontból tigy jelentkezik, hogy a
nyelvi jelek képezik az idegen nyelv elsajátitandó ismereteit, az
idegen nyelvi tevékenység pedig a kialaidtand6 idegen nyelvi kész
ségeket és jártasságokat: Egyik islmásik is lényegesen különböző

feladatot képez, amelynék megoldása egészen más elvek alapján

és módszerek segitségével történik az egyiknél, mint a , másiknál:
Szinte érthetetlen, hogy a szóbanforgó jelenségek között a
fent bemutatott kézzel-fogható különbségek figyelembevitele sem
az améletben, sem a gyakorlatban nem jut következetesen érvényre:
Ezen alapelv megsértésének következménye például, hogy az
elméletben nincs kidolgozve a különböző idegen nyelvi készségek és
jártasságok kialakitásának problematikája /összekeveredik az idegen
nyelvi ismeretek feldolgozásának kérdéseivel/, és az is, hogy a
gyakorlatban nem jut elegendó idő a készségek és jártasságok kis»
lakitására:
Hogy egyes kérdések milyen egyszerivé válnak ezen alapelv
következetes betartása és az adott problémával kapcsolatos végiggondolása esetén, arra vonatkozóan álljen példaként a két következő
alapelvvel kapcsolatos fejtegetés:

AZ ANIANYELVRE TAMASZKODÁs ELVE A ?Man JELEK
MEGISmERtSLIM

Az anyanyelvre támaszkodás elve az egyetlen általánosan el.
ismert metodikai alapelv a szocialista országok módszertanában:
Hs azt az elvet metodikai alapelvnek ismerjük el, a nyelv‘
oktatás elméletének és gyakorlatának egészére minden körülmények
között érvényes követelménynek kell tekintenünk: Az pedig lehetetlen, hogy a nyelvoktat4s minden mozzanatában az •anyanyelvre támasz.
kodjunk:. Ez azt jelentené, hogy mindent egybe kell vetni az any a.
nyelvvel, mindent le kell forditani az anyanyelvre: Ez ellen ma-0
guk az anyanyelvre támaszkodás alapelvének hivei is tiltakoznak:
Szoboszlay Miklós azt rja, hogy tisztázni kell "az anyanyelv-

(3)

re velő támaszkodás alape1vei4- belyes mértékét és módjait"* 8
1CLOUnther pedig ilyen módon ismeri el az anyanyelvre támaszkodás,
az összehasonlitás elvét: "Ennek az elvnek a teljes elismerése mellett sem tekinthetünk el attól, hogy a tudatos, vagyis elméletileg

megalapozott összehasonlitás cask ott kivánatos, ahol 'a két nyelv
között lényegbevágó, otrukturtilis különbségek vannak, ellenben min:(1:1-g felesleges vagy egyenesen zavarónak látszik." 9

Mgr csak e két álláspont is egész sor, megszoritásra ad lehetőséget a szóbanforgó alapelv érvényességét illetően*

Az elv lényege éppen abban van, hogy kivétel nélkül minden
körülmények között bármiféle megszorAds nélkül betartandó a megje.
lölt tevékenységi területen.

Az anyanyelvre támaszkodás elv, de az oktatás elméletének és
gyakorlatának minden vonatkozására, minden területére nem érvényes*

Az anyanyelvre témaszkodás elve csak-az idegen nyelvd jelek, az
idegen nyelvi ismeretek megismertetésével kapcsolatos oktatói te*
vékenységben érvényes: E tevékenységben azonbanmindenkörülmények
között, minden kivétel és megszorltás nélkül.
Ez az elv

mivel nem az egész nyelvoktatásra vonatkozik

•

csak különlegesen fontos jelentősége miatt tekintendő alapelvnek,
illetve a következő alapelv egymást kiegészitő együttesében:
A szóbanforgó alapelv az alábbi tényekre épül*
A fogalom és az azt jelölő anyanyelvi hangsor az anyanyelvét
tanuló gyermekben egyidejdleg alakult kii illetve egy adott hangsor
által jelölt fogalom fokozatosan bővül4 , gazdagodottl de jele egyszer
s mindenkorra az eredeti hangsor maradt* Ez a hangsor - mint erre már
korábban utaltunk - az általa jelölt fogalom létezési módja. Másszóval' a fogalom és az azt jelölő anyanyelvi hangsor egymástól elvaszt-.

"Dg

batatlan kapcsolatban áll egymással.
Az idegen nyelv oktatásának idején a tanulók nagyszámú fogalom és az azt jelölő anyanyelvi hangsor birtokában vannak. Az
idegen nyelvek oktatásának nem az a feladata, hogy különféle fogalmakat alakitson ki a tanulókban és megnevezze a kialakItott fogai. .

makat, hanem az, bogy a meadvd fOgalmak idegen nyelvi jeleit,
hangsorait a tanulókkal megismertesse:
E megiamerési folyamat kétféle lehet: vagy a fogalom idegen

nyelvi jelét kell megismerni, vagy az idegen nyelvi hangsartartalmát kell feltérni.
A kétirányu megismerési folyamat lényege ugyanaz :,A tanulóban már meglévő fogalmat egy új hangsorral jelöljük* Miteszóval;
a már ismert fogalomnak új nevet kell adni* E folyamat feltétele,
hogy egyértelmden közöljük a tantilóval: melyik fogalmat jelöli az
idegen nyelvi hangsor*
Mivel a fogalom létezési módja az artikulált hangsor, nines
malts lehetőség az idegen nyelvi hangsorhoz tartozó fogalom félreérthetetlen megnevezésére, mint az anyanyelvi hangsor*
Ez az alapja az anyanyelvre támaszkodás alapelvének az idegen
nyelvi jelek feltárásúban.
Hangsúlyozni kivánjuk, bogy az anyanyelvre támaszkodás elve
cask abban a megismerési folyamatban érvényes, melynek eredményeként
a tanuló megtuclja, hogy az idegen ni elv ewes hangsorai llexikai
vagy grammatikai jeleit milyen fogalmat, a fogalmak milyen viszonyát
jelölik, illetve az adott fogalmat melyik idegen nyelvi hangsorral
lehet megneveznU

fio
AZ ANYANYELV KIZARAsANAKELVE AZ IDEGEN NYELVI IctszaGEK

ts

JARTASSAGOK KIALAKITASANAK FOLYAMATÁBÓL

•

A fogalmi gondolkodás és a nyelv jelrendszere elválaszthatat=

Ian egymástól* A nyelvi tevékenység / a gondolatok kifejezése,

fea-

fogásai mindig egy adott nyelv eszközeivel történik, egyszerre két
nyelven nem lehet nyelvi tevékenységet folytatni, egyik nyelv k i.
zárja a misikat*
Az idegen nyelvoktatás viszonylatában ez azt jelenti, bogy
vagy anyanyelven, vagy idegen ny elven folyik a nyelvi tevékenység*

Egyszerre két nyelven nemfolyhat* Ez azt is jelenti, hogy nem lehet
•

enyanyelven gondolkodni és idegen nyelven végezni, a nyelvi tevékenységet' Ez a gondolkodás és nyelv szétválasztását jelentend, ami lehetetlenség*
trthetetlen módon mégis erre épül igy sor elméleti elképzelés
és az iskolai nyelvoktatás gyakorlata':
A módszertanban általánosan elfogadott például az az elmélet,
bogy az idegen nyelven folyó gondolkodás a nyelvoktatás utolsó sza.
kaszában következhet
Ebben az esetben a nyelvoktatás idején mindvégig anYallYel.
vilkön gondolkodnak a tanulók és idegen nyelven végzik a nyelvi te.
vékenységet, Ez csak akkor lenne lehetsdges ha a nyelv és gondolkodds elválasztható lenne egymástól:
Idegen nyelvi gondolkodáson didaktikai szempontból természe.
tesen nem a belső gondolkodást értjUk* Ez valóban csak az idegen
nyelv anyanyelvvel egyenértékd, esetleg magasabbrenda birdea után
következik be Ennek elérésére nenifeladata a nyelvoktatásnak, igy
a belső gondolkodáshoz nines is köze az idegen nyelv oktatásának*

Hs valaki az adott szituécióbana leghétköznapibb gondolatot
/36 napot, kérek egy pohár vizet etb./ ki tudja fejezni vagy megérti /különös fejtörés ndlkül/, mér idegen nyelven gondolkodott, az
idegen nyelv eszközeivel fejezte ki gondolatét, az idegen nyelv eszközeivel megfogalmazott gondolatot rtett meg.
A szavakból, grammatikai jelekből történő idegen nyélvd mon..
datok összerakása •sem nem idegen nyelvi gondolkodás ‚sem nem idegen
nyelvi tevékenység: Ez a tevékenység az anyanyelven végbemenő fela
datmegoldó gondölkodási folyamat: Egy-egy mondat magszerkesztése
csak annyiban különbözik, mondjuk, egy matematikai feladat megoldéeé4
hogyanuló new számokkal és azok viszonyait kifejező szabAyok.
kal, hanem ez adott idegen nyelv egyes de azok egymáshoz vas.,
16 viszonyait kifejező szabályokkal opera: .
HA az idegen nyelvi kdszségek az idegen nyelvi tevékenység
automatizált komponensei, az idegen nyelvi jártasság pedig maga a
különböző formájd jól begyakorolt nyelvi tevékenység, kialeatásuk
csak a különféle idegen nyelvi tevekenyedg/beszélés, inle t olVasás
stb./ folyamatában lehetséges. Az idegen nyelvi tevékenyedg pedig, mivel

a nyelv de gondolkodás elválaszthatatlan egymástól, eleve kizárja az
anyanyelvet:
Az anyanyelv kizárdednak elve az idegen nyelvi készségek ás
jártasságok kialakitásának folyamatából tulajdonképpen azt jelenti,
bogy nem anyanyelven végzett idegen nyelvi mondatszerkesztést és
desifrirozdet kell végezni, hanem tényleges idegen nyelvi tevékenyedget:
Megjegyzendő, hogy ennek az alapelvnek nincs köze a fOrdAdie
hoz. Egyrészt azért, mert nem az anyanyelvnek a nYelvoktateie folyama..
/ha
tából, hanem a készségek és jártasságok kialak/tásátfeaL folyamatából

/Mk

való kizárásáről van sző, mdsrészt azárt s mert a forditás alkalmazása nem elvi, hanem metodikai kérdés:
. E megállapitás látszólag ellentétben áll az anyanyelvre támaszkodás ' elvével az idegen nyelvi jelek megismer6sében: Hiszen
itt elkerülhetetlen a "forditás ° .
Ez az ellentmondás azért látszólagos, mert az egyes lexikai
és grammatikai jeleket nem lehet lefordltani: Lefordi!tani s egyik

nyelvről a másikra ittUltetni cask gondolatokat lehet: A nyelv egyes
jeleinek "lefordltása" és a gondolatok lefordAása egymástól lénye.
sileg különböző s egymással ellentétes irányti folyamat.'
'

A gondolatot előbb meg kell ismerni, meg kell érteni, és

csak a zután lehet lefordltani: Amig a gondolatot nem értjük, addig
leforditása nem lehetséges:
•

As egyes jeleket ezzel szemben elóbb kell "leforditaniniés

csak azután érthetjük meg az /fatale jelölt tartalmat: Amig nem
-

tudjuk meg, hogy az adott jel melyik fogalmat jelöli, illetvety
adott fogalom melyik jellel nevezhető meg, addig nem lehet megértem
ni a szó tartalmát.
E disztinkció szerint a szavakat nem leforditjuk s hanem az

egyik nyelv hangsortival megjelöljüks megnevezzük azt a fogalmat,
—
41,644A,
amelyet a másik hangsora jelöl: A fenti különbségtétel a forditeisszerepét illetően egy fél.
reértést is tisztáz.
A forditó tanuló nem azért érti meg a szöveget, mert lefori.
1

ditotta, hanen azért fordithatta le, mert megértette: A forditdsi
tevékenység a forditót semmiben sem segiti a szöveg megőrtésében
Legfeljebb arra kényszeriti, hogy az i&gen nyelven megfogalmazott
gondolatot pontosan megértse, mert egftbként nem képes azt helyesen

lefordAani:
Egészen más kérdés ,a szöveg megértése mások által végzett
förditás segitségével; Ebben az esetben tényIeg a fordités evedmé‘
nyezte a megértést;
Nem a tényleges kétnyelvdséget /a forditást/ kell , kizárni a
nyelvoktatás folyametéből„ mert ilyen esetben sibiTagrammatikai
problémákkal is terhelt szöveg desifrivozásáról van szó/ ténylegea .
idegen nyelvi tevékenység is folyik, ezért afOrditás a megértés
ellenőrzésének és az idegen nyelvi tevékenység gondolati tartalomadásának eszközeként J6 szolgálatot tehet, hanem az anyanylven
Végzett idegen nyelvi mondatok megfejtését és dpitését, tehát az
idegen nyelvi tevékenységnek hitt anyanyelvi tevékenységet;
Az anyanyelv kizárásának elve abból a szempontból szintén
nem tekinthető alepelvnek, hogy a nyelvoktatásnak csak egy magha.

tározott területére érvényes :: A két anyanyelvre vonatkozó elv és
a forditással kapcsolatos fenti álláspont elvilegmeghatározza az

anyanyelv szerepét a nyelvoktatás egészére vonetkozéan; Ilyen értelemben nemcsak jelentősége miatt, hanem együttes hatókörüket tekint.
ve is tényleges alapelvekkel állunk szemben:

A GONDOLATI TARTAIDM ALIRENDEIlestaNEK ELVE

Az első fejezetben láthattuk, hogy a nyelvoktatás történeté

ben mennyi bonyodalmat okozott a tanult idegen nyelvtől alvAlaszti.
hatatlanul véle együtt jelentkező és általa megfogalmazott gondolati
tartalom;
Hosszu ideig tartotta magát aa a felfogás its gyakorlat, hogy
az idegen nyelven megfogalmazott gondolati tartalom ismereteit kell
a nyelvórán elsajátitani, de az a felfogás sem volt hatástalan, hogy

a gordolati tartalomnak nines semmi szerepe a nYelvoktatásban:
Minden tantárgy oktatása sorfin a nyelv eszközeivel megfogale.
mazott gondolati tartalom megismerése, elsajátiltása a feladat: A
gondolati tartalom és az anyanyelv között aldrendeltségi viszony

All feral: A nyelv a gondolati tartalomnak van alárendelve, a goni.
dolat minél pontosabb kifejezését kell szolgálnia, annak eszköze:

Az idegen nyelv oktatása során ez a szerep megcserélődik:
Az idegen nyelvek oktatásában a tartalom válik alárendeltté. Ennek
az az egyetlen oka és magyarázata, hogy a tantárgy az idegen nyelv,
az oktatás tárgyát egy idegen nyelv képezi, az idegen nyelvArelviírendszera 1 4--a-jelrendszer használatának készségei ós Járt

Az alárendeltség természetesen nem a tartalom leecsUlését,
hanem 4:Ivan annak jelentőségét fejezi ki: A tartalomnak a nyelv
elsaját4tását kell szolgálnia: Az a tartalom a legideálisabb„ amely.

a leghatékonynbban segíti a nyelvi jelek megismerését, negszilárdi
tását, a készségek ós jártasságok kialakuldadt:

AZ LIIEDETISÉG ELVE
Az iskolai nyelvoktatás egy sajátos manyelvet termelt ki:
münyelv mondatai grammatikailag, stilisztikailag általábankifogástalanok s a kifejezett gondolatok általában igazak, csak éppen

a gyakorlatban soha senki nem haSznál ilyen kifejezőseket, nem
a- 9r44-4.24-6it,

mond ki ilyen mondatokat: Az ilyen mondatoDiftem léteznek, nem felelnek meg az eredeti nyelvhasználatnak: Ezek az élettdmdmondatok a
fonetikai, graumatikai jelenségeket hivatottak illusztrálni, a
gyakorlatok céljait klvánják szolgálni, ős a kiválasztott olvasmény-

ban husz sorban egy téma teljességét akarják megvalósitani; Közis..

mertek például az emberi test olvaszányokból az ilyen mondatok:
"Az embernek két szeme, két füle és egy orra van." Vagy az időről.
irt szövegekből: "Egy hétnek hét napja van: hétfistb;"
Hogy ezeknek a mondatoknak /a grammatikai és más célokat
szolgálő mondatokról nem is beszélve/ semmi köze sincs a luktető,
változó életet tükröző eleven nyelvhez, hogy a tanult eredeti byelv
. mondatainak csak mesterséges uteinzatai, azt aligha kell bizonyAa

A nyelvoktatás eredményessége megköveteli hogy az iskolai
oktatás mw elve no egy mesterséges utánzat hanem maga az eredeti
nyelv legyema
Ez az alapelv az eyidencián klvül arra az ismert tényre épül,
bogy a nyelvi jelek egymdshoz való viszonyának gyakorlatilag végte.
len mennyiséga variációja. lehetséges. Ennek a lehetőségnek a mindennapi nyelvhasználat csak töredékével él. Ezek a gyakorlatilag használatos variációk képezik az élő nyelvet Ami ettől eltér, az elvileg lehetséges ugyan, de a mindennapi gyakorlatban nemhasználatos.

Uegyedik fejezet

AZ IDEGEN NYELVI ISMERETEK FULDOLGÖZMANAK EIWEI
A rdsodikfeJezetbenmegállapitottuk, bogy az idegen nyelv
eleaJátitása drdekdben e' tanulóknak keleadle ismereteket kell
megszerezniek, bogy ezek Weal az ismeretek keztil az idemn

way

jelel/hxagok, bet6k, lexikei jelek, grammatikai jelek/ a leafont6sabbak, mert a may funkcionálásában *net vosznek rdszt, ezek ké
„
peAux a tulajdonképpeni,idegen nyelvi ismereteket.
Rival am

1112flarn

ny1vt

Irdetiou

w.F.:04a4 - saagewA

vxvia4aftwas

tailan, °waist feltdtelező kapcsolatban inak, as idegen nyelvi
Jelekkel /immeretekkel/, finikcionálásuk azok drzékelbetővé tótelt,
illetve felfogásA jelenti, ezdrt a kdsze'dgek de jártasságok kitslakitásánskprobldriti kezd tartoznak as Idegen nyelvi ismeretek feldolgozásánek fontoeabb kdrddeel is.
E fejezetnek as a feladata, bogy ezeket a kdrddseket a Udsre.
zdgek de jártesságft kielakitása szempontjából vizsgálja.

Bogy ezt megteheesük, kezelebbrel g;zemegyre kell vent** at
idegen nyelvi jeleket mint ismereteket, de pontosan meg kell batározniulk a fejezet cimében szereplő kifejeZe
d Plaz idegen nyelvi ismeretek feldolgozósa/ tartalmát:
Azt sir megállapitottnk a második fejezetben, hogy as ide»
gén nyelvi ismeretek nomintilis tények / defelsoroltuk azok változe.

teats hangok, betdk, lexikai jelek /ezógybk képza, grammatikai
jelek.
Ezen elhatároLtSsokon kVUl további disztinkciók szükségesek.

/I*

Mindenekelőtt az idegen nyelvi jell* tertis13.ma /fogaloW 414
formája fhangsor, betifeor/ között kell különbséget %emit** Za.Yen
érteleaben az idegen nyelvi immortals annek. tudását jelenti, hogy as
.

adott hangs vagy betdsorhoz milyen tartalOin tartoziki
kétféle jeleneágs a bane' Yea b.*sor de a fogalom new
cfiek együveltartozásában jelent ienieretet hne külön-külön
tegfőbb didaktikai jellemzőjük, bogy amig a fogalom, a tarta.
om a tenulők szánitra általába# ismert, addig az Wagon nyelvi hang-

yea bettisor, a jelek, a tbrma ebezoltit ismeretlen*
As idegen nyelvi Ismeret tehát egyrészt az adott how- tie
betitsorből, másrészt a nang- yea bet sorE.a as általa Jelölt Votelam kapesoletéből
A fentiekből szervesen következtkZ idegen nyelvi ismeretek
sfeldolgozáeánar értelmembe is; Az Idegen nyelv feldolgozandó
hang-, betasordnak pontos aPpereioláláaa a tanuló fatal, valamint
a forma de tartalom között lehetséges össze feltételes kapcsolatok
valamennyi elengedhetetlenül szükséges feltételee kapcsolat
létrehozása a tanuld idegrendszerében, tudatában.

A feldolgozás tehát csak a mina alaposabb megismerést
had természetesen már bizonyos értelemben regaités le/ ás nem a
megazilárditást, ez elsajátitást, a gyakorlati a lkalmazést jeleuti*

Eta nemcsak azért tartjuk szükségesnek hengsyllyozni, sett a metodikat irodalom általában beszél as iris, a szavak stb* to:At/18061,

eat nem teszi lehetővé az egymás tó] lényegileg kulönbsző Jelenségek
islegismer4s, rögOités, készségek tie jairtaseágo* kialakitéee/ sankedges m&tilkti differanciálási t, hanem azért, mert - a közfel.fogdow
sal szembekerülve • további fejtegetéseink egyértelmtfeige eat megkivinja:

Wail* Jellegéből következik, bogy, as Wagon i elvi ismeretek

valamennyi formajdnak tárgyalására rsem fordithatunk figyelmt, essirt
a legfontosabb nyelvi ismeret, a lexikai jel, a sső feldolEozásával
kapcsolatos kérdsis•k köré csoportositjuk a kdszségek is Art/1001m*
kielakitisa szempontjából kifejtendő mandardvalőnkat: Ex azonban nest
crxJ

azt jelenti, hogyráltalOinos jelle4 megallvitisaink cask a szavakra
vona*oznak;
SZO radistigNAIC InalsMEITUE
többszer utaltunk arra az isaeretee tényre, hogy a sző
friondja 41, 'tartalma között elválaszthatatl* kapcsolat áll reiru
At - idsgen zz6 torja **Htartalatitól függ4lanill külön is az iskoleimegismerds tárgyát képezi' Mivel a áó formája mint istaaret
sajátos, a sző ftradja érs tartalma közötti kapcsolattól eltörő ismsrot, esart faldolgozásának sajátos feladatai, problimii Vannak,
anelyek tirgyalásat határosottan külön ki41 választani a jelerstéofiltárds kérdéseitől. Es természetesen nem a szá formája de tartala.
DM, közötti kapcsolat mestersiges különválissztását jelenti:
Ugyanakkor azt is figyelembe kell *sung, bow a szó foriséja
48: tartalma közötti kapcsolat cook a tartalom vase* ozásiben elvdleasthatatlan Amig a tar talon, a fogaloni -nem létezhet forma thane.
Iva& bstdsori nélkül, vagyis cask valamely 301 által Játszhat, 88(14 a forma, a hang*. vagy betilsor tortalon,. fogalom nélkül is lobate..

eftes. Ugyanis a bang. :iagy betüsor mint hang- de Airg/Jelensiii &Mae
giban véve tartalom nélkül való, a touvtals'sat ósak • létrehozó,
illetve falfogó esubjektunt viszi bele az Oott hang- vagy firVi3a1en
esigbei■ Ennek legegyszerűbb bisonyitéka, hogy a samara érthetet- .
lens *flagon rorelVi beszédet is képesek vagyünk drzékelni y a szdatnkra
‚tehetetlen szöveget

képesek vegyunk iilavesnU

Rg
E jelenségnek nemcsak WS a követkesménye, hogY as tdegen
myelvt jeleklerméjét mint sajátos ismeretet kill8n is teldolgosés
tárgyávg tudjuk tenni; harm egyáltalán es teszt lehetővé az idegen
oyelv elsajdtAhstóságilt

f4;40-gotOs
Ismeretes, bogy minden sanak négyféle megjelenést forméJevieu randgYféle eselekvéaben jut kifejezésrel kiejtés, halide,
elolvasás.
A szavak formdinak megismerése tulajdonkréppen s fbredkat
tkiltési
-° olvasás/ oselak.
létrehoző ilkiejtés, lairds/ 4 felfogó /e:e1"-t
vés mezismorissgát
Ebből két dolog kővetkezik: 1. a myelvi jelek fcasultnek feltdOlgozásában kevés szerep jut a teoretizéló magyarásatoknak, a cselekvést ugyents csak cselekvés dtján 100 helyesen meetemerni,
cask as ismert az adott cselekvést, aki azt végre is tudja hajtani,
eAmOYaritzet csak a ktsegitőkrulékos jeLenség szerepét kaphatja;
2. a szavak egy vagy tÖbb megjelenést forméjának ismerete még nem
teljes ismeretét, mart aki segismerJelenti at adott szó tormájénak
,
te 00 Bed kiejtését, as Még flea tudhatja azt helyesen leirni Is,
tehát at oktatés f4Yamatában valamennyi e2.eejátitamd6 sző mind
nigy megjelenési formáját fel kell dolgoznt.
A ea megjelenési forma tulajdonképpen as artikuldelós,
és olvasást készség Összetett készséget y illetve a a/chi:W34e
által összetett készséggé alakitható eselekvései.
As alapkészségekjól begyakorolt, autsmattzélt funkeionálgee
egyáltaIán nem teszi melldshetóvé a szó összetett készséggé slatható formálnak segismerisét, annak ellenére, bogy soak kizárólag

at alapkdszeégekből vertől6dnek4
At 41 szavak irdee, olvestise, kiejtése 4 $ hangs

tart4.

nő felfogisa még as oktetile magasabb foktin is gondot jelenthet, még

agyanyolvtinkan to belebotlunk. egy..egx ismaretlen sad olvasésébas
/raw le1tritsébe4 Es nyilvánveldvd twi t twig as tij ezavek forredja
minden esetben Zilraolgoisand6 imseretet jelent

startegy u41
/ e 6

hangok OS bet& ismaretlen osoper.tosuldsaiként Jelentkezik, mert
a kéeseég ieeettInkben as beezetett késza4o/ kialakittisdnek ex adott
oselekv4s tudatos magiesser4se a feltétele de kiindulAsi alapja
A metodikai irodelomban elterjedt at az 1111depont, hogs a

sző tőbb megjelenéal formájénak egyidei

wart extiked-

gee, mert ebben az esetben több enalisétoi vesz részt a megismerés.
bah, ami a Ind sokirdivt/t rtSgzitését teszi lehetővé• Es iges , de non
IitIgnitée miatt, hanem a megismerés érdekében kell elvégezni a
ezd valamennyi megjelenési fornmajdnak feldolgozésát o aminek tarok.
'metes következméme; hogy ugyanekkor a aj6 többirtfinyti reigzitése is
bekövetkezik.

ajthafig!lEizjalatLenploo*Ig
A nyelvoktstils törVinetiben se exert. $e estrum as Olyan W..*
rekvéseknekt amelyek as idegen nyelvi ismeretek feldolgostistiben as
goVallYelv iduirdza• as 44s mellőzése miatt, "tarsiesetas litre és
age egyébre hivatkozva a megismerés legalapvetőbb tőrvényezerdségeivel keriatek stem** as idegen nyelvi szavak forattansic foldo1gos404.
bask;
Legutőbb xl. Gaither 'iturdpa..szert. ranortt4 vtilt kísérletei
szOlgsiltattek erre p414t4
(Anther es al4b14 hasonlattal szemlélteti kistriete lényegét'

AhOsyan ma tad:* ma tOglókbal folvik a korezerd heizOpil.Uat halleZ2
eletregyeastott elemakból a. blokkokb'ól, lita koreze4 nyelvoktat4enalt
$3 a nawobb ogya‘gekrat az 4,ynevezett kooittinat JeJentéSera4 k.
komplox oktattlet eaedgelsrefOntt2i kombintiytte CianzheiV
kefl tismoicadast mert "az elsOigeteIt Savaknelt kixtdrdlages Ott*.
tdO, egyiAgként velő taUrki 1 azds6 loizonyott - galcon zavzJ z 44gizozt06,
02416,16tittist tblyamatioU' ül rendezetben
az eau, szavok

•IrMatkoztattiee 3em 0146n:tic wet cask ez oktetAn k0451bi
aZaticóban
negyesabdell aottelet sok fontoe t4etletkOrd4sre hlv.ta
tel a figyelmet, de ennek ellismordoe aollett, tileg
mat $e mot*
(lenity hogy 4apja.itait MU* koncepciöt% filminotoe 4-014. Az le trge#
joIgtzendd, bogy Ottnlalet leltrate sv4rtott oloraiagy6tto36n nem disk
deei fipz addeaen nzio .croaaal Oe J41.1eisaiti, mar Moidinzerna me
1:zoittyvezett tf,/etZsplitte' rek /no/Wetter..
tgalhatók
44kek/ tban4
6i kezdve a Iceltulónb6z0b. vatozatoloat
temell kt eleósorban épen a net metediloal tredolom
A megiewarda anye. z eallas tit*: stantilids folvarnat4tIsk
galtitstiktio egystSee4! Zzinek az alapveta tOzviklyoserdetakek ez tempo
rettiben a.
az iko1i meii$9okeréat tudatoeen mostoz‘
yeehet4 de iregyithet4 146ben leróviclithető teviften,i044.440. fazramatm
lehetett wiltoztatnii
diltither elmafte 49 mialen hazonló
aalcorla*
az idegen mast jelek iorfoSinalt apontgin teeemerdeare hagotkozik.

*zeal ztagnehesitit bosoms 49 borvolult fo4amettó toz a megie‘
metdatit holott a tarazi4 m4444014 49 oalittetiza6 tovdkentysége a
taneir tudatos irdnyitósOral lévegooen leevjazeziont, lextmid‘ti olonnyebbó tent aZ idegen welvi jelek fotostinek mgiemftróeg,t.:.
S *ehatóeOgről lemondani swot jelent az Oktatde tudatoestioinek

//V
vetisivel

How zfog sia is szfiletaak ilyen ebetek, annak sig ez oka,
bogy a attodZolsok nerl veszik figrlembe a megienorde de as ialsfx...
tek megaziltirditios, a ‘ készsqtat és 40U -sasok kialeicittos woos.

Unmet) knönbeégeket. E diestinkeid né4 42ta4ban beasólnek
aZ isizioratek elsojettitiledr614 Peals okvistion alas jailed feladat
a szavalc toradinek roegismeréaeyés issidt Ants togalOntraal tOrténd
Oeszektip000014as vqgy aitr, mez4smart sad haszbélnignak begyakando*

4Wi' S kOldftb5z6 jelons4 Aral egységssano difterenotaatlena
/
alut a saavak elaajétitésézól, a 01%8V4k tanit4s4r01 beazani annyit
jelent„ how le kell nowdannnk a ssavak tanAdsfival ant oktata
tevékonységgel ezeaben t6maszthat6 elvi követalacyak fs1611241544
vat megeogebnazds061, mart az Q kOveteloiervt azi pélasul örvitlyes •

leans a sat formijiinak magisserdadze.

tavénytiklen lehato kbroaan

hathat a begyakarl4er0 40 ia tovtb"
Glinthelo koncepoidja például alapjaiban hib4s a nyelvi jaw
lsk taegisnordst felyasultéra nésve, de a mir magiszert jelek bower.
korUsa toklixtetöben az 43ts1a kielakitott gyakorlatrendszer Osoze4
elvel töl*ségtikban Wyss, fontos fellaserések4:
A trisodik fejezet
sza,-/Éiatubinstsinre hivatkozva megéllap‘.
tottuk* bogy a kész

tos:01203 cselekv4s. vagyis alnden Wan'
csalekvés solObb tudatos volt:
Meg kcal eldbb iszerni, pontosan etpperaipialni koll as au..
t matisél
. andd ceelekvés vslamenAvi fOntoS Aszletéto siozdulattitit
szavak ;4aféle segjelenési torndja • xaint air issli:tet-tfik antoactizahret0 oselekvéseko. Helyes fis pcntos autozatikus
mdkddisilk - készség feat Salsett alsovet4 sajettosségs att
‚4j
el, ha előbb a tatuld a oaelavd$ litulomennYi 02,k0t4
elessit pontosan appercipleiljs, seesianari:

/1,1J
A azavak megassIartinti ibralnat legrantoaabb alkot6
a banitalco betik. ezdie* de aVinféle kdpzőlt.

Az

szd rettsdOt tetuld &kw!, lemerte mg, h tajoott

a iwiattata Q•Ir adott sad volwerArvi lkattivára,a:, hang, bottr* azdgjt idaJzotatt azd asetaa azdáiWaf t képzek t és =0 alapolgn '
jen i tudja moorlarki t le tudja int, pda aZ0Vak tdrantedlitibatt

iNditIva 441 vIzudlloari r1 tucija

At

SW PCFREILTA TkraLish laWITI:la,PC401ATOIC
OZASA

A dieava jelentgacfnek Zoltrini a a azansaatizeicid tu3.a3dolvlic4ppan abb. an .631" botá tanolő 1ta2. sna* ianiert togalmat kaposo.
'Oa hozalk au azt

xxaa Vieva ;yard. tsaagaorrali Az idetzars

molvi tWaiiret* faldolamvSsAboi Z Ayonrtolvre ttialszketaia elve
itartation. a kapaaolatt faratat(oben Alooz jeleagsdrp veaz rdszts
tozalamt az amanyelvt itateaor 3

aZ 11ÉÓn

rvelvt hanasor

A fogalos da az tdegen nyelvi hangeor kdzötti'kepasolat,
litrabazdaa a fonto k dirtelDnibea eaak kazietatt utOrt,' az aniamelvi
hanitaw kliZvetktdadval lattetadva;;
A k4tvet3.en ItaPcoolat azt con lehatadcae t zert a 60
ofija 4z tartallia ktzött adistirw hrstzeutdroső azd ktvdteldvel ulnae
Oaazetti 04
tahnigiila
•

oal iaagtve 1' 46e6bb bow*.
nit snag az
Je2»1t regalmat4 A forma (la a tarta1ont egybe.kap4i ■
csadatiaa eabeealk a fogalam kifgalroleaklivar foUeistitdvalt atas4
A igy gout* a ea pariefstifsv44.osylde

konkr‘t jeleriadsel: olvoratiO' ztatAscinak faradmArvesAzawan,yolvi,
fibrzAjdault da tartalzdnak összeltapaselddiaa Iconkrdt 403.enstro.
imak Ormatei, Upaito, -4nt uldr kialakult
fogalrarn segitadgivel
1;24

törtdniki 136r a 00 forsAja de tertelma köriötti kAPcsolet 16trajdtte is közvetett 'ton történik, ez a kapcsolat todgis elvaaaezthatetw
la% wort a forme a kialakulő togalom létezősi mődja lesz«
Az i,degen welv oktatdse sort% az a helyzet All el, bogy
.

e tenuldban mdr kialakult fogalomhoz kell egy 4 4j hentleort kapcsolni,
de ez am Oeszfakapesolde nem a konkrdt jelenségek közvetÍtdedYel
történik, hiszen nee lehet mégegyezer végigjarni a fogelomkielakuids utjét, de ez idegen nyelvi hangeor nem v1ik az ösezekapcsolds
eredményeként as adott fogelom létfezds1 zsődjéna, mert az mdr a
024 sewarayelvi tbrméja fatal létezik a tanuld tudatdban«,'
A fentiekből es kftetkezik, bogy a ező idegen rg elvi formdja de az ditale jelölt fogelom között is csak közvetett titan bathető létre kepcsolet oess enyanyelvi hengeor közbeldpdedn tamenőeni,
de ez a közvetett összekepcsolődée eltér as any anyelvi and fond
Jai de tartans közötti kapcsolat kialakuldedtdU
, 4*

A raetoakei Irodelom különféle ezemantisécide 03.46rdsokat
ismertet• Az inyanyelvre tdmaszkodde elvdből következik, hogy valemennyi szementizdoide . eljárdeben elkerülhetetlentil réeztVeez a and
amarlyelvi. foredja

Pontosabban ezélvvi e sző jelentésének feltd-

rides, a toga= ds az idegen melvi hengeor aeszociéclője (leak akkor következhet be, ha a. fogalmat az aelyanyelYi hangsor megnevezi«
A foal.* elepjén kdzenfekvőnek laitezik a ktivetkeztetde,
bogy a szementizdoide eljdrdsoknak a sző jelentésének feltdrdedban
nines érte3me1 blazon minder: körülmények között az anomaly/ bang-

eoé az elsőbbség, az érdem a jelentdefeltáralaban;
A szementizalciő különböző fermdinek ennek ellenére sokkal

f
nagyobb a szerepe, mint atneliorat musk a metodikai irodalom 40314deniti
A szeinantizileiő egyik vagy mésik ibrudjénak az alkalmaz
ugyanis nem egyszerlien médezertani probléma, Willem elvi kérdés,
am a köralmények. től rdggően egyik vagy másik segitségével kell
"feltérnis a sző jelentését, hams segitségével a fogalom és az
idegen nyelvi hangsor között mina több közvetett feltételes kapcoolatot kell letreboznido Agy ideeen nyelvi jel feldolgozdeakor
nem egyik vagy misik szementizields "eljtirtist" 3xU alkamezni t
hams a szamantiseleid valemennyi olyan formd eltit s medlynek seidtsé.
gével gyarapithatjuk azokat a közvetett feltőteles kapcsolatokat a
eraelYek afogalmat is az idften flyelvi hangsort Osezeflizik A seemantivicid különféle formlinak nest a jelentésfe2.ttxds a iAlnkci4,-lat
hanem a ktilönféle asszoeidoidk léimehozfisa•
Azoket a okr‘tif kapesolatoket t amelyek az anyanyerii hangsort sok-sok konkrét jeleneég közvetitésével a kialekuld fogalommal
Oenzektitöttők, az idegen nyelvi hengeor de a mér ismert fogalom
összekeposoldsdbai a szemantiztiold különféle forsdival lehet és
kell helyettesiftenidi.'

Aostal.4sU,
As idegen nyelv oktatilsa soriat igen sok lehetőség

du a

tanfir rendelkezésére melynek segit ségévél az idegen nyelv egyes
hangjait az anyanyelv hangsordnek t a tanult idegen nyelv Bids hang
sordnak vagy eel ntisik idegen nyelv hangsornak közvetítősével a
fogalomhoz kwesolhatja, közvetett asszooldeiét hozhat létre t mert
a felsorolt jelenségek között valamiféle athisoftiggis vend;

Világosan látnunk kell ; bogy itt tulajdonképpen szubsztituciós mnemoteobnikal kapcsolatteremtősről van sz6.Ess azonban elkerdlbstetlen ; mert közvetlen logikai kapcaolat a fogalom és az icbgen
nyelvi hangaut. között nambozhaté létra; mivel közöttak semmiféle
összefüggés nines. Ezért az ‚nevezettmnemnikai hidak; mankók,
amelyekkel szemben a marxista pedagdgia joggal fenntartással Ol iaz
idegen nyelvek oktatásábanelkerülhatetlenek ; hiszen nagyon 36 szolgálatot tehetnek a már ismert fogalom és az Wean nyelvi hangsor
assmociálása érdokében: Természetesen a mnemonikat hidak ds mankók
csok ott és akkor basználhaték; anikor és ahol a lebetőségók természetesen adottak.
•

Ilyen természetesen adott lehetőségek: az idea= nyelv 40

anyanyelv hangporának basonlósága s amelyet a tartalom hasonlésága
vagy valamiféle née ökgizefüggés kisér/jevevényszavak ; nemzetközt
szavak stb."; az idegen nyelvi szé ée ugyanazon nyel v ate szavai
között lehetséges sokféle kapcsolattszécsaládok; összetett szavak

alkotórdszei; etimológia stbd; több nyelvet Jenard tanulók esetében a különböző nyelvek hangsorai és e hangsarok által jelölt tartalon' MOM összefüggések felbaeználása stb.
Mint léthatjuk; a formal asszociáció az idegen nyelvi hang..
sox' és as általa jelölt fogalom között más hangporok közvetetésével
létesitkepcsolatoU
Ez a kapcsolat egyrészt a bangeorok közötti hasonléadgra s
másrészt a közvetitő hangeor és a fogalom között a tanuló tudatában
mar kotábbankialakult kapcsolatra dpul,
ido • e_t
LS-

_

i.

..6

ens

A nyelvoktatés elméletében és gyakorlatában ma is általánosan

)21
elterjedt an a felfoglas, hogy az idogen nyelvi hangsor do a Ulm/
/az objektiv világ valamely jelensdgel kezOtt közvetlen kaposolat
hozhatd ldtra az Megan nyelv,( oktatásdnak folyamatában: E farogőe drtelzadben azdlee körben alkalmazzák az ugynev
. ezett tdrgyi
szetadltatdat, benutatj6k a tdrgyat vagy kdpdt

idegen nfelven

me nevezik azt .' Teszik ezt abban a hitben, hog:, közvetlen kaposola.•
tot hozva ldtre a taw/ ón az idrgen nyelvi hangpor között, meskikuvitik az adott azd elsejátitásáU
Ez a tdvedds az idogen nyelv mint tantúr' sajdtaastigainak

rim elmen kLvtII hagyeis6b61 addiaika A szeadltetda ugyanis mint
mddazer a4ogaimak kb
tat hivatott eldsegiteni. Az idegen
nyelv oktatdsa során az idegen nyelvi hangsorok dltal jelölt togalmak általában
kialakultak a tanulóban‘ A szemidltettdsnek a
fogalom kialakitásával kaposolatos funknitijára tehát a rgelvoktatdsban, pontoeabban a szavak mint idegen nyelvi iemeretek fel8olgO4.
zásáben nines= szerepe.

Az idegen nyelv oktatetsdban nem fogalroakat kall
hanem a kialakult, megldvd fogalmat az idegen nyelvi hangsorral
assze kell k.aposoIrsi,

A Viral szemlditetds erre a célra alkalmatlan, st Wires*
A tdrgy de az idogen nyelvi hangar közvetlen Osszekaposoldsa nem lehetedges, mert az anyanyelvi hangoz' törviivezerden közbe
ldp,

A Ulm de az idegen nyelvi hengaar asszekaPcsoldea azdrt
sem lehetadges, mart a szavak nem owes konkrét dolgokat, hanem
fogataakat jelölnek.
Contnniue Obis Piotusa

a tárai szemldltetdare épül.

A latin xv elv akkoriban out az oktettis nyelve volt, és a villas
jelenségeinek megismer doer 8 fogalmak kialakitása egytitt haladt

141)
a mob, elsajátltádával: Igy Jogosult a tárgyi szemlőltet40*
=glom nyelveleiskolai oktatásdban azUksdeelen és lam*
tetlen vógigJdrai a tdrgyi szemlatetdsen alepuld,fogalonalkotás
Utidt* Ha meg csak e fogalomhoz tartoző Jelenságek egyetlen eweddt
mutatjuk be, az idegen nyelv* heaver de az általa Jeldlt Regal=
A

Oaszekaposoldsát a vdletlenre bizzuk, az egdsZ nyelvoktotdst a
fdlredrtdeek serzaverába JuttatJuk6
Val•Szkripcsanko kisdrletet fdireerthetetienal bizonyAják.
megállapliásainkat* A fentnevezett szerz5 1959.0ben a tőrgyl szemmlatetés szerepdt vizsgálva a szavak Jelentésdnek feltárdsdban
hiromfőle kisőrletet vtgzett* A kisdrletbenTi osztálios tanulók
do agYetem1sták vettekr6sitU Mindkdt korosztály a vizsgált ide.

gen moll/ tanultadban kez46.!
Elsa ki.edrletében csak 0 tárgy benutatásával tárta tel a
szavak tartalmáti A feladat ez volt, bogy raJzolJák le 4‚mindow
da cup szavak JelentőséU 115 tanuldból Od azt a mindennapi dle t.
ben szokatlan formájtt ablakot rajzolta, wait hdrem nappal kzodb.
bon szem1éltet68U3, használt a tandri; A cup sző esetben 900

r Jzolta pontosan a bemutatott esdazdt4 Bezel szemben nand a 14
kladrletnek aláveiett egyetemi hallgató elVonatkozttott a bemm*
tatott konkrdt tárgyaktólyds egy Vázlatos ablakot illetve cadazdt

rajzolt.
A második kisdrletben a fordtás 3.kü3.i szemantizdelő az

idegen weIvi 074 egyik Je1ent6s6nek megadásával egőszült ki.
Amikor a tanu lók a felmutatott tárgyakat hiba nakal meg twit&
nevezni, akkor a tanult angel 926 3.tal Jelölt fogalomhoz tartorod azindban, formáJában mds jelenséget mutatott fel a tandrí P61.
ddul vdrde *dead helyett kéket, n51 kalap Wyatt főrfi kalapot
stb* A tanulóknak meg kellett neveznidk a bemutatott tdrgYakot ■

115 tenuld Well a batféle tárayat 10, 150'250 280 57, 99 0 tudta cask megnevezni, mig a 14 b11gat közi1 5 tárgyat mind a 14
megnevozett de egy táreYst 1-5-an neveztak meg angolul*
A harmadik kisérletben a je1entdsfaltdr6 kdpek ndlkUl,
csak forditással" tartént: A feladat az volt a szavak slaajátitdsa utánt bogy az ugyanazan osztályboz tartoz6 kalönbóza tárgyakat
nevezzék nee a tanuldk.* Az eredmégti 115 tenuld kózal 11% 45*
108 4111 109 adott Wyes vá1aszt 0 az egyetemi ballgetők közal pee..
dig ndndenki mind a agy esetben helyesen Válaszolt.
A azámok Vnnegukért beszélnek* De az a tény, bogy az &let.
kori seJétosságok látszólag fejtetőre állitva drvdnyestilnek /a
ezemláltetés az Otódikeseknél kevésbé eredményes, illetve kéro.
gabby mint a ballgat4kná2/ 0 ninden kdtsécet kizárdan igazolJs.
bogya modern nyelvek Iskolai oktetásában a Ural szemléltetée
a szavak jelentdsdnek feltárásakor alapvető tdveddsen el pezik *MegjogyezzUk, bogy nem téVesitendó Ossze a szemléltető esz0,
kOzók használatának szerepe a mvskorlásban t abol neasn is 11.4011**
veld mint a gyakorlás oszkOze,a szemléltatésnek azzal a fornái&val) amikor sedtségével a sző jeleniését kivánjuk teltárni.
4,21-

*4_

a4 azaci4cid
nyelvi jelek áltslAban nem análldan i hanom ads jelek
teirsaságában, más jelekkel kapcsolatba lépve mozogaak a nyelvi
tevékanysdeben. Egy-egy jel kórnyezetdt51 elezakitva gyakorlatilag
nem f ordul elő. A nwelvi jelek termdszetes kórnyezetakből tertdad
kiemelése es ember nye.lvre irányuld eletazd, megismerd tevdketwad*.
gdnek eredménye.

V3o
Amikor ep környezetéből kiez44tott nyelvi jelet mint Is.*
meretet reldolgozunk, akkor annak csak megjelendsi formait 4s tazki.

Watt ismerik meg a tanulók. Ezzel a nyelvi jel megismerése még
nem fejezadött be.
olyan
A nyelvi
elvi jelek Ugyanis viszonylaagyszigrautek, még a hen.
//
gek de bet.* is, bogy •egymishoz kapcsol6désuk gyalcorlattilag végtelen szeisti verixiciót eredményezhetnei A nyelv a jelek egymgehozkapeselődtistinak lehetséges vari1oi6ib6l csak jelentéktelen töred4ket haszniil fol. E;tért . minden ewes jel közvetlen környezete sztimbavehető, megiamerhető.

Mivel a szavak Dads szaVak környezetében fordulnak old a
nyelvi tevékenység folysmatlban, nem eldiitimezetéből kiemelt
k megismerése, a nyelv elsajútitése éve..
kőben meg kell ismerni az adott sző közvetlen kömezetét, funk.*
'donate tartomdnyét is.
sző formilinak ős tartal. ,t

.

Minden eaes szóhoz kÖzvetlenill csak meghatdrozott szavak
kapesolődhatnak, minden egyes end gyakorlatilag cask meghatdrozott
grammatikal szittuicióban szokott előfordulni.
Azokat a szavakat, amalyek hozzátartozhatnak egy adott sz6hoz, az adott e zó közvetlen környezetét képezhetik, ős azokat a
graomatikai Jeleket, amelyekkel as adott ező gyakorlatileg kaposo-

latba léphet, a sző funkciondlis tartoményénak nevezzük.
Nésztink meg egz, példtit. A fad sző funkciondlie tortoni*.
rgta a kiivetkezót a f6s6 lehet jő, roses, szép, many% nagy. kiesie
azaruból, mdanyagból, :Cémbeil veld stb.; a réstit lehet vdetarolni,
venni, kapni, keresni, eladni, elvesziteni, eltörni, elajtindilkozeldobni, kölcsönkézni, gydrtani stb.; a fdadvel lehet ésülni„
fősülködni; a fősinek van ibga, ami kitbrhet, osetleg nyele: A

nod ezé funitcion,dlis tat-tonsignyéba hozzávetőlegesen mindössze 201.

/3/
30 szó Os mindOsaze 4.5 gremmatikai jel tartozik,
Lgy ozd fUnkcionálla tartománya tartaImától fUggóen gazda.
gabbing; azegényebb lehet . Vannak olyan szavak„ melyeknek lezikai
funkciondlis tartoudnya igen . gazdag# Ilyenek padul a azdp, csi/
nya# j6# roses, rági, uj stb. mellóknevek vagy a venni # eladni

stb. igóke
A szavak legnagyobb rászánek fUnkciondlis tertománya vi.
szonyleg egószen szegőny.
nyelvet a nem szavakat kivánunk taatani, akkor az
egyes szavak formáinak ds tartalmának ismaretán kivitl ez adott
szó funkcionális tartemányához tartozó Jolenségeket ip meg kell
ismertetni a tanulókkal. Az 4J szó felbolgozásakor terméazetehen
nem lehet a funkcionális tgrtománydhoz tartoZó valamennyi Jelenedgat bemutatni ilegalábbAs nwa minf3en szó Osetábent # mg kevdsbé
/chat e Jelenságek gazdag variációit sorravennis Az azonban Olen.
gedhatetlen, hogy a leglányegesebbeket 0 a leghaszbálatosabbakat #
az adott nyelvre leginkább jellemzó # az anyanyelv rendszerétől
leginkább oltóró Varideiókat iamertesstik, feldolgozzuk:
A fentiekben hangsdlyoztuk e formai asszocitició szerepáti
Iiitnunk kell azonban, hogy mg a legeokrótabb format asszociáció
is csak a kbrnyezetóból kiszakiiott szó felidézósát segiti: A sza.
vakat nem egyenk6nt, hanem egymáshoz f&Ott csoportokban kell fel.
idóznünk4 Vacs* akkor tabotjak meg a ha a szavak nem egymástól
fligsetlen holmazkánt 'vady a betanult aondatok bartOndbe zártan
vmnak Jaen a tanuló tudatábon/kitartó_biflázással ezt el lehet
árni/, hanem egy.egy góc kdrő csoportosulva, ha and" egyes.tb galam a ma forpledArdbe van be,:lEyazva # vagyis minden egyes
szót a maga funkcionális tartozányának nyelvi jeleivel kell sasZo...
ciálnurxk•

Például ser szó feliddzése feltétlenül egyattjdr side
szavak: vildgos s barn*, poluir,' nni t kérek, pincér, fizetni etb.
szavakkal do a megfeleld grammatikei jelekkel E jelek iszarete,
vagyis a aör ezd funkciondlia tartomáqydnak ismerete nélkal a aör
szó formdjiinak, tertaladnek feldolgozisa, eleajdtitdoa drteletlen
fdradozás.
A funkcionális soSzocidciő azt jelenti, hogy az uj szót
/nyelvi je kaposolatba hozzuk a funkcionálle tartemAnyához tar..
toad azon jelekkel, amelyeket a taquló adr igniter.
Mint ldtjuk l a funkciondlis asszocidció is közvetett titono
az uj szó funkoiondlie tartoadnydhoz tartozd, a tanuló ‚Ital adr
elsajdtitott jelokhas kapcsolódve hoz létre a tanuló dltal fair
ismert fogalom do az idegen nyelvi hangeor között feltételes 44 70csolatot.
Az 14egen nyelvi kószedgek da jdrtasedgok kialakitdsa az
egyes jelekftylketonais tartosénya fontosabb jelenedgainek ds
azok varldciójának aegismerése, a lehetsdges fUnkciondlie assoocidciócldtrehozdea Mika nem oldhat6 mg,
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Otödik fejezet

AZ IDEGEN NYELVI

25ÉGEKÉS JARTASSAGOK

XIALAKITASANAK

Erg=

Az idegen nyelvi ismeretek és az idegen nyelvi tevékenység közötti összefüggésre air utaltunk. Megállapitottuk, hogy az
idegen nyelvi tevékenység által válnak érzékelhetővé az idegen
nyelvi jelek /ismeretek/, illetve e tevékenység által érzékeljük
azokat.
Ez az elválaszthatatlan kapcsolat azt Jelenti t hogy az
idegen nyelvi készségek ős jártasságok kialaid.tása csak az idegen
nyelvi ismeretek mozgásba hozásával, alkalmazásával, felhasználásával lehetséges, hogy az idegen nyelvi kószségek és jártasságok
kialakulásának folyamata egyttal az idegen welvi ismeretek rögzitésének, megszildirditásának folyamata is.
Bár az idegen nyelvi készségek ős jártasságok kialakAása

elválaszthatatlan az idegen nyelvi ismeretek megszilárditásától
/haesak nem akarunk szavakat magoltatni/; mindamellett e kétféle
jelenséget külön is vizsgálat tárgyává kell tenni, mert a tanárt
oktató munkájában egyik is, másik is sajátos feladatok eld
ja:
Témánk jellegéből fakad, hogy a készségek és jártasságok
kialakitásénak kérdéseit vizsgálva s szem előtt tartjuk ugyan,
hogy e folyamattól elválaszthatatlan az idegen nyelvi ismeretek

megszilárdltásának problematikája, az utóbbi szempont li vizsgálatot
mégis mellőzzük.

AZ IDEGEN NYELVI KtSZStGEK tS JARTASSAGOK
KIALWITASANAK ALAPFEITÉTELEe

A nyelvoktatás metodikai irodalmát olvasva lépten-nyomon
azzal a panasszal találkozhatunk, hogy kevés az oktatásra szdnt
id#5 1: Igen gyakran elhangzott az a megállaatás is, hogy a kevés
óraszám miatt iskolai körülmények között idegen nyelvet elsajd/
titani mom lehet:
Ha a különböző korok ás országck tenterveit vizsgáljuk,
azt találjuk, hogy mintegy 200-2400 oktatdsi dra között ingado-.
zik az idegen nyelvek tarlitásd%a forditott idő mennyisége:
Ez a differencia"olyan nagy, hogy az oktatásra fora -U.1/AM
idő tantervi megPatározását, a nyelvpsdagógusok évszázados időkövetelését elméletileg megalapozatlannak kell tartanunk:
Pontosabban szólva, nincsenek elYan elvek, nmlyeknek segiltségével hozzávetőlegesen meg lehetne állaatani egy nyelv elsajivdtásához szükséges idő mennyiségét:
Az idegen nyelv mint tantArgy esetében ugyanis nem érvényesek azok az elvek ás eljárások, anelyek a más tantárgyak oktatdsára szánt idő meghatdrozásakor sikerrel alkalmazhatók, mert a *
nyelv mint tantárgy lényegileg különbözik más tantárgyaktól az
oktatásárs, forditand6 idő meghatározásának tekintetdben is
Amig más tantárgyak esetében az oktatdsra szánt órák száma
a nevelés általános célja alapjdn, az összes rendelkezésre 6116
időhöz viszowitva, az adott tantárgy gyakorlati ás: nevelési
jelentősége figyelembevételével meghatároiható, ás az

megha-

tdrozott időhöz let szeibni az ismeretek mennyiségét, tehát előbb
különböző szanpontok alapján megfillapitható a tantárgyra forditható
+ Az e oimben szereplő matematikai vonatkozások tanácsadója: sadcs
Béla a WA Automatizadai Kutató Laboratóriumának tudoadnyos munkattirsa:

o-oktatási órák száma, de azután ez tartalommal tölthető meg,
addig az idegen nyelvek oktatására szánt idő ilyen jellegd meghatdrozósa hibás, a nyelv mint tantárgy sajátosságainak figyel
men lava hagyásának következménye:
A nyelvi tevékenység medlatározott készségek és jártassdgok rendszere: E készségek és jártasségok kialakdtéséreforddtandó idő menkvisége nem az általános nevelési céltól és más külső k5rülményt61 függ, hanem magától a nyelvi készségek és jártas-

ságok kialakdtásának tényeitől, törvényszerdségeitől, a may
jellegét61; sajátosságaitól:
A készségek és jártasságok ugyanis a cselekvések és tevékenységek hozzávetőlegesen meghatározható számll ismételt végrehajtakövetkeztében alakulnak ki; A sokszor végrehajtott cselekvések és tevékenységek mennyiségi felhalmozódása eredményezi a
minőségi változást, a készségek és Jártasság kialakulását;
Mivel az idegen nyelvi készségek ás jártasségok csak a
nyelvi ismereteket mozgásba hozva funkcionálnak, kialakulásukhoz

meghatározott mennyisógd ismeret felhalmozása is elengedhetetlenül
szakséges;
Ahhoz, hogy például az irdskőszség kialakuljon, meg kell

ismerni valamennyi betdt, irdsuk módját„ valamennyi betdt az
Összes lehetséges környezetében sokszor 31e kell drni, tehát meghatározott mennyiségd ismeretet Os cselekvést kell felhalmozni;
.

Nem lehet az i'reis oktatás6t, mondjuk, a 23: betdnaabba-

hagyni, vagy minden betdt megismertetni, de irrásuk szükséges mér-

tea begyakorlását mellőzni, mert abban az esetben nem következik
be a minőségi változás, az dráskészség kialakulása, ős ez az egész
munkát értelmetlenné teszi:

Ugyanez vonatkozik az idegen nyelvek oktatására is: Az

idegen nyelvi készségek de jártasságok kialakulása előtt az oktatás abbahagyása értelmetlenné, felesleges időpocsékolássé teszi
az egész munkát .
Az idegen nyelv esetében nem az oktatésra forditandó időhöz

kell mérni az ismeretek mennyiségét, hanem az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakulásához szükséges ismeretek mennyisége határozza meg az oktatásra forditandó órák számát:
A fentiek értelmében kdsérletet teszünk az idegen nyelvek
oktatására ford/tandó időminimum meghatározására, vagyis az

Alt'

idegen nyelvi készségek és jártasságok kialalatásálloF feltétle.
nül szükséges idő, az oktatási idő azon, mennyiségének megálla14tására„ melynél ,kevesebb eleve tárgytalanná, értelmetlenné teszi
a nyelvoktatást:
Ez ugyanis az tdegen nyelvi készségek ős jártasságok kia.
lakdtásának alapfeltétele, mert a szükséges mennyisége idő biztositása nélkül a legkivélóbb tanárok, tankönyvek, módszerek,
dologi feltételek mellett is megmarad óhajnak az idegen nyelv elsajáttésa.
A szükséges mennyisége idő pedig csak akkor biztosdtható,
ha ezt képesek vagyunk egzakt módon meghatározni:

Hangsdlyozni kívánjuk, hogy nem a kérdés végleges számszerd megoldására, vállalkozunk, hanem a megoldáshoz vezető

felté-

rására'g' Ugyanakkor a, matematikal összefüggések bemutatása éq
azok formulékba foglalása mellett - a lehetőségekhez mérten
törekszünk a valóságnak leginkább megfelelő számokkal operálni,
bár a szükséges kiindulási mennyiségi tényezők megállapítása,
illetve az általunk használt számok helyességének megállapitása a
-

nyeIvlélektarDieladata:

Megjegyezzük, hogy az idegen nyelvi készségek és jártassé.

gok kialakitásához szükséges Idő maghatározása egyúttal elvileg
megalapozza . a nyelvoktatás szokásos szakaszokra osztását /kezdők,
haladók stb./ is: Nyilvánvaló, hogy a készségek és jártasságok
kialakulása, az ahhoz szükséges idő egy olyan egységet képez,

aminek a nyelvoktatás első szakaszául történő elfogadása elvileg
indokoltnak tekinthető:
I. Az idegen nyelvi készségek ás jártasságok
hiplakAására fordltandó idő kiszámitásához
szükséges ténYezők

Ahhoz, hogy az idegennyelvi készségek és jártasságok kielakitásához feltótlenül stükséges időt megállapAhassuk, az
bl jelenségek százé 6 ismeretére van szükség: az idegen nyelvi
készségek 4s jártasságok kialakulásához szükséges szavak száma
/S/, egy szó teljeaitményképes elsajátitásához . szükséges minimág.

its szóingerek száma /min/, egy oktatást órán ható szóingerek
száma /I0/: A szógyakorisági törvény figyelembevételéből fakadó
szőrzőszám/k/:
A fenti adatok segitségével megállapithatjuk az S szómennyi.
ség teljeSitményképes elsajátitásához szükséges szóingerek összes
mennyiségét /I/, és ennek alapján kiszámAhatjuk az S mennyiség(
szó; vagyis a készségek és jetrtasságok kialakAásához szükséges
oktatási órák számát /t/: Ezen adatok birtokában más kérdésekre
is feleletet kaphatunk ) mint például az egy oktatási órán titlago.
san elsajátitható szavak száma stb:
A fent felsorolt négy tényező csak a legfontosabb feltételek
figyelembevételét jelenti :. Nem számolunk külön a tanulók otthont
munkájával ás sok tads a készségek és jártasságok kialakulását

segitő vagy 41t16 körtilménnyel De ez nem is fontos, hiszen nem
a szükséges idő pontos meghatározásáról van sző /az képtelen

vállalkozás lenne/, hanem a mennyiség hozzávetőleges, konkrét
körülményektől független átlagának megjelöléséről.
A továbbiakban megkséreljük a négy legtontosabb tényező
számszerfi kifejezését

Az idegen nyelvi készségek ás jártasságok kialakitásához
szükséges szavak száma /S/

A nyelvoktatás történetében hossz' ideig fel sem merült
az elsajátitandó szavak mennyiségi meghatározásának igénye? A
szógyakorisági statisztikák összeállítása után el sorban a sza,
vak minőségi kiválogatására történtek kdsérletek.
Ma már sok olyan tanterv van érvényben, amely megjelölt
az elsajátitandó szavak számát is A magyar általtinis iskola
tanterve például az orosz may 1 000 szavának elsa,ititAását
Ja elő, az orosz t-Szos-s-tályos iskolák 800 idegen szó megtanulását
követelik meg:
A may& számának meghatározása arra az elvi álláspontra
épül, may szerint nem az elsajátított szavak mennyiségétől függ
egy nyelv tudása s hanem a wart készségek és jártasságok fejlett.
ségétőU
Ez igaz, de ez az igazság egyolda16, mert az elsajátAott
szavak számától is függ egy nyelv tudása, sőt, egy minimális

mennyiségnél kevesebb szóval egyáltalán nem fejleszthetők ki az
idegen nyelv készségei és jártasságai:
Különbséget kell tennünk az elsajátitandó szavak összessége
ás a készségek, jártasságok kialakuldsához feltétlenül szüksége

szavak mennyisége között:
Az utóbbi szavakmennyisége: /8/ csak a rwelvoktatés mint
tantárgy sajátosoégaitól, az idegen nyelvi készségek és jártasság ,
.

gok klalakulásának törvényszerdségeitől függ:
S a szavaknak az a, minimális mennyisége, amelynél kevesebb eleve lehetetlenné teszi a nyelvi készségek és jártasságok
kialakithatóságát: /Az $*.en felül elsajatandó szavak száma már
az $ elsajátitásáhoZ szükséges időn kivül rendelkezésre álló órák
mennyiségétől függ)

Az S értékét 1 500 2 000 szóban. jelöljilk meg: Ennél keve*
sebb szóval éppen Ilgy lehetetlen az idegen nyelvi készségek és
jártasságok kialakigisa; mint például az irádkészség kialakAása

a betdk egy részének megismerése ; elsa4átitásanAlkül_
Az. S fenti értékét a készségek ; jártasságok ós az általuk
mozgdsba hozott ismeretek közötti összefüggések és a szavak fkInk.
cionális tartományával kapcsolatban ismertetett jelenségek figyelembevételével állaatottuk meg:
Meg011apAdsunk helyessége mellett az alábbi tények szől.

nak:
Ismoretes, bogy a 3.4 dyes gyermek fejlett beszédkészséggel
rendelkezik /a beszédkészség kifejezést természetesen az általunk
kifejtett értelemben használjuk, A gyermek " tévedési', elkövetett
'

hibái 3-4 éves korban elsősorban az úgynevezett kivételek szabályee használatából adódnak; ami a beszédkészség alapkészségeinek
szilárdságát mutatja, ahogy mondani szokés, jól mdködnek a nyelvi "analógiák":

A ma már gazdag gyermekszókincs-statisztikák szerint a
3 éves gyermek szókincse átlagosan 1 300 8215 /88 gyermek szókina;
csének átlaga 1 325/, a 4 éves gyermeké 1 800 szó /63 gyermek szó-

4
kincsének dtlaga 1 837/.
Ha ezeket a számokat egybevetjük a 2 dyes gyermek átlagosan 400-450 szavas szókincsével és azzal a ténnyel, bogy a 4 évnél idősebb gyermek szókincse dvenkint arányosan gyarapszik s arra a belátásra kell jutnunks bogy a minőségi változás, a beszéd.
készség kialakulása az 1 300 1 800 sző és természetesen a sza.

vak ea.= növekedésének fo3yamatában a vela végzett állandó
nyelvi tevékenység felhalmozódása eredményeként következik be:

Az S mennyiségének minél pontosabb, esetleg egy-egy
nyelvre külön is kiterjeszkedő meghatározása a nyelvi tevékeny.
ség és a welvi ismeretek közötti összefüggések és más jeIenségek vizsgálata alapján a nyelvlélektan és metodika fontos fete.

data:
FigyeleMbevéve az irdsbeli kifejező jártasság az analiti.
kus és szintetikus olvasási jártasság kialákAásánák igényét; ami

az irodalmi nyelvbizonyos.mennyiségd szavának és fordulatának
elsajátAtistit is megköveteli; meggyőződésÜnk s hogy a további vizsgálódások az S általunk megjelölt minimumdt /1 500/ inkább navel.
ni , mint erdeiteal fogják;
Egy sző teljesitményképes elsajátitásához szükséges
minimális szőingerek száma /itin(

A második fejezetbenkifejtettük s hogy a nyelv jelei négy
féle inger formájában hathatnak a tanulóra'.' Itt most eltekintünk

az ingerek minőségétől s egymás közötti arányuktól: Azt kivánjuk
megállai4tani s bogy egy sző teljesitngnyképes tudásához Összesen

minimum mennyi szóingerre van szükség átlagosan
Az imin megjelölésében az alábbi megfigyeléseinkre támasz.
kodunk:

4
raet-szdringe-r4
Brme42-41-1elird4a,-az
Amikor egy 4j szó feldolgozására sor kerül, megfigyelő.

sank szerint t az adott szó l5.25 különféle szóinger formájában
hat a tanulóra: /Tábláralrás, lemásolás t a, tanár közben többszö r.
kimondja, kimondatja, esetleg elragoztatja, kérdések.feleletak
formájában feldolgozza stb./ : A szó rendszerint a következő órán

ismét előfordul, amikor is átlagosan 4-8 különféle Jager förnd
Jaen hat; Ez tehát mintegy. 20.35 szóingert jelent.
A jelenlegi gyakorlatban ez a legideálisabb belyzet ki

véve az egészen gyakran :előforduló szavakat Egy szó teIjesitményképes tudása azonban esak akkor biztositható, ha az periodikusan
vissza-'vissza tér a nyelvi tevékemség vérkeringésébe: Az ilyen

ujabb.és ujabb felhakkanda esetda már elegendőnek tartjuk t ha a:
szó 1.4 inger formájában hat. Az ilyen ismételt felbukkanások

minimumát mintegy 10.15-. re tesszük. Ebben az esetben remélhetjük
egy-egy szó teljesítményképes elsajátitását és eközben az idegen
nyelvi készségek és jártasságok kialakulását.
A fenti megfigyelésekből és meggondolásokból adódik az

Jan = 50.60 értéke:
Az i

min meghatározása nyelvlélektani feladat, megoldására
nem vállalkozhatunk, ezért számitásalnkban és a diagrammokban az
400-80.ig terjedő intervallumban fogjuk figyelembe
min értékét
,
venni;
Egy tandtási órán ható szóingerek száma /1 0/

Az egy oktatási órán ható szóingerek számát ifo/ felmérésOmek alapján állapitottuk meg.

Az l96 0- 61.es tanévben orosz órákat vettünk fel magnetofon.

szalagra. Az drán ható szóingerek számának megáll tása szempontjából négy olyan szalagot vizsgáltunk meg, melyek andeaii.
kén vegyestipusiz általános iskolai orosz drrat' rögzAettiink: Az
gy kapott adatokat gimnáziumokban ás felnőtt nyelvtanfolyamokon

Végzett kézi számlétlás adataival egésztiiik ki Az adatokatczeg;1
1
táblázatban /-3-;;--szik34-4-bra/ összesitettilk:
A táblázat szerint egy 45 perces oktatási órán átlagosan
1 700 szá hangzik el ős ebből dtlagosan 700 szó idegen melvd,
esettinkben orosz:
Az oktatási órákon elhangzó szavak száma gyakorlatilag
az órán ható ősszes szóingerek számának vehető, mart azoknak a
szavaknak a száma., amelyek nem hangzanak el /belső olvasás do

5ás pl. a'szavak tábláról törtőnőfilásakor; az 1 700 elhangzó
szóhoz viszorwitva kicsiny`: Az tads kérdés, hogy milyen minősédi
szóingerek érik a tanulót, hogy a 700 idegen nyelvi száinger legnagyobb része auditv ős csak eIenyész6 hányada hat a tanulóra
artikuláci6s.motorikus + auditi:v szóinger formájábzn Mi ezt itt
most figyelmen kivüihagyjuk, mart csak a mennyiségi lehetőségeket
kdvánjuk számbavenni';
Tekintettel arra, hogy az anyanyelv

ardnyd érvénye*

sillése.s-e-probléraa-tudatetsulkSa es etőn* jobb megoldásokkal,
Járásokkal csökkenthető száadtásainkban az

értékét 600- 1000.

nek vesszük.
1-13imenion---a--harmadik-tőnyező---száfaszeri-adata-is-birtokutik-.

Az egy oktatási órán elhangző szavak mennyisége

az iskolatipus,
osztály megnevezése

oroszul

magyarul

Összesen

at: isk. V. oszt.

688

884

1 572

gilt. isk. VI oszt.

650

1 444

2 094

at. isk. val. oszt.

721

803

1 524

ált. isk. VIII. oszt.

923

944

1 867

gimndzium orosz tagozat
I. oszt.

704

998

1 702

973

831

1 804

gOn.

II. oszt.

1
'1 238

923

2 161

566

1 036

1 602

felnőtt kezdő

483

1 517

2 000

felnőtt társalgó

732

896

1 628

745

1 020

1 765

alma.

III. oszt.

giran•

Iv. oszt,

átlag

3.'

874mill

Ora

A szógyakorisági törvény figyelembevételéből
fakadó szórzászám

Ha csak a fenti három tényezőt vennénk figyelembe, az aláb-

bi formulékat állithatnánk fel:
/ = s imin

t

S • J...4

;

s=
min

Léssunk egy példát, amelyben. S = 1 500, imin = 50:
I = 1 500 • 50 = 75 000
-

Ez azt jelentil hogy 1 500 szó elsajd .atásához Összesen

75 ezer szóinger lenne szakséges': Ebben az esetben minden szó
50 - sem több, sem kevesebb - inger formájában hatna: Ez azonban

ovnlenvlatilag lehetotlnn:
Ismeretes ugyanis, hogy a nyelvi tevékenység fo3,yamatában
egyes szavak gy&rabban, mások ritkábban ismétlődnek: Olyan nyel.»
vi tevékenység nem lehetséges, amelyben mindcn jel aZonos számo.
ban fordul elő, mert a jelek tartalmuknál, funkciójuknál fogva
különböznek egymástól::'
Ha ez

fa

van, e jelenséget nem lehet figyelmen idtfal hagy.•

ni
E jelenség számazerd kifejezése a szógyakorisági statisztl»

kák segitségével érhető el, hiszen azokban számszerden tükröződik
a nyelvi tevékenységnek az a sajátos jelensége, hogy abban egyes
szavak gyakrabban, mások ritkábban ismétlődnek:
A szógyekorisági statisztikák célja, bogy megállapitsék
az adott nyelv leggyakrabban előforduló szavait‚és azokat gyakori»
sági sorrendbe állits4k: A legtöbb ilyen munka - az Attekinthetőség
érdekében- nemcsak sorrendbe rakja a szavakat gyakoriséguk szerint,

hanem csoportókba, jegyzékekbe is osztja.
Az egy-egy jegyzékben szereplő különféle szavak többi
jegyzékekhez viszonyitott mennyisége, az ej-egy jegyzékre jutó
Összes ismétlődésék száma és az egy-egy jegyzék minden egyes szava ismétlődésének gyakorisága között magbatározott viszony, kapcsolat 611 fennOad

0,-z-

• '6.cLi'"1-4-I, ,

E viszonyban a nyelvi tevékenység egy törvényszerüséi jut
kifejezépre; amit

szó-

gyakoriségi törvénynek nevezenk:4 E törvény figyelembevételével
számszerden kifejezhetNk a negyedik tényezőt is
lőtt a szt5gyakorisági-törvényiserdetzge-t -isme-rtetnénk,
szükséges-b-emutatn
/16,tetszőleges terjedelmd auditiV vagy drott szövegben
előforduló különféle—szavalLösszességét -nek, az S összes

variá-

cióit, ismétlődéseit az adott terjedeltil-szölte ben, vagyis a szöveg összes szavát -nek nevezzük; mivel ezek
ye azonosak
azonosak a korábban S-nek, illetve I-nek nevezett jelenségekk
jelöljük az egyes jegyzékekbe tartozó szavaknak
az Összes: előforduló szóhoz /S/ velő viszonyát.
Ct:

É,octo

Anz,r;

:oval AelöljUk az egyes jegyzékekbe tartozó szavak áltel
ta--;.4z.őpira- cot- 7 - 114z.
ztőerhe
—vat6-vieseny-út4
ft, •

.!;"

-

jelöljük az egyes jegyzékekben szereplő szavak ismétflődésének gyakoriságát:
=.val jelöljük a jegyzékek egy-egy szavának átlagos is.
métlődését a 64, a legritkábban előforduló szavakat tartalmazó
jegyzék egy-egy szavának ismétlődéséhez viszonyítva:

01 index a jegyzékszámra utal, tehát tényleges értéke 1,
2, ..•63ahet(tz.za-11---boa_szám.‘tásunkban.nem a konkrét jegyzékszá•

mokat használjuk, hanem az általáno-j;-'56-iihelyik-je-gyaftre vonatko-)

46'
t, a módszer egyszertibb leírását és,minden egyes jegy.

zó n inde

zékre4aló érvényességét kivántuk hangsOyozni.
,

A szógyakorisági törvényseeresig-ismertetéséhez Jesselson
3
szógyakorisági statisztikájából indulunk ki.
•

josselson egymillió szóból 6116 szöveget dolgozott fel
A leggyakrabban előforduló 5 230 szót IS = 5 2304,
4
,
'
gyakorisága eorrendjében 6 jegyzékbe sorolta /44 száma ábre/.
= 106

1: jegyzék 204 szava 8106 szó 50 %

5o

s.aii

6:

490

13,7 -

505

6,0 -

496

3,8 .

504

m.
44.4.

3, 055
4: számd Ora

Mint látjuk, a 106 szó 85,3 %-a 5. 230 szóból variálódik;
A 14,7 % egy-.egy szava nyilván olyan ritkán forul elő, hogy jegy.
zédkbe sorolásuk már nem ésszerd: Beiatt---eat-mi sem vesszük figye.
lembw: Az 5 230 szót tigy tekintjük, mintha beta 106 szó 100 %.a
abból variálódna': Ez azért nem Jár számottevő következménnyel
számításaink helyességére nézve, mert az oktatás folyamatában is
ős kell, bogy szerepeljenek egészen ritkán,
jr„e„,,, Azzurak,
esetleg egyetlen egyszer előforduló szavek. amelyek teljesít
ményszerepelnek

képes elsajátítása nem képezi)(az oktatás feladatát. -4=a6mitásaink során eseke-t-IsF-figyelmen-kive-hagyjuk. Zsak a teljesitményképesen elsajátítandó szavakkal számolunk: A fentieket figyelembe
A'

1 f-air66.1

véve az-4: száma (Uwe alapján az alábbiakat állapítha
tjuk meg-egy(-0,47-/Ativztez---40--e

ioo.oc
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'lea
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A Jegyzdkek szsvainak,Egy-egy jegyzék
összge előfordulása , egy szevának
.:11métlődter a ,
eeő 5S43 %-nak
ale
százal4karányában:
°
,
valgnsz::
61".
vy tva.
közelitve pontosan kpzelltve
_
4
84
' 60
58;5
:.,

/

,

10

16,1

16

9,6

10 .

7,0

7

9,3

10

4,5

4

9,6

10

3

58,0

56

5,5
10,6
2".

9
4

,

,

2,2
117

30

X

számú tibra

-

avat elfordulásuk gyakOrisága szerint Jegyzékekbe
re ezzük, akkor a

asztaljuk, bogy a , leggyaktabban. előfordu-

ló szavakat tartalmazó JegY

ől kiindulva egyre nő az egyes Jegyzékekbe tartozó szavak Mime de as 1dc as 04040e-etóingereknekpa

_

megfelelő JegYzékre jutó hányada,Udsszóvs

sökken a jegyzék sza-

v4nak átlagoa előfordulása a szövegben, (Di

ermds ete .vetkez-

m nnak; begY gyakorts4g szerint

ettük je

ékekbe a,_

va-

,

A szógyakorisági törvény abban jutfejezésre, hogy egy=
-M
részt bármi1yen mennyiségti ii`S? sZ6b61y4ar416dik a szöveg, $ same.

14kee megoszlése e JegYzákek között: állandÓ /cc n . 1006 málirészt
bárslekkora terjedelmi
a szöveéfaz egyes jegyzékekhez X-nek
mindig azonos sr...4391ékS/ n -100/ tartóZtk:
Megjegyzendő l bogy a törvény 4 ős: elegendő nagy értéke
felett érvdnyes.;

Még kézzelfoghatóbban a szógyakorisági törvényszerde4g

tigy jelentkezik, hogy az egyes jegyzékekbe tartozó szavak titlagos ismétlődősének hányadosa állaadó:
$i/lzóból álló iSterjedelmd szöveg esetén az n-ik jegyzék szavai a szövegben átlagosan

....

Me.

6 t
.0•••••• ■••••••■••• ■■•

mértékben fordulnak elő:
Viazonyitsuk azegyos jegyzékek szavainak átlagos ismétlődését a legutolsó /6:/, a legkisebb gyakoriséggal birő jegyzék
átlagos Ai( ismétlődéséhez:
-

Ekkor azt kapjuk, hogy a. 6: jegy-

zék/amelyeaegkevésbé gyakran előforduló szavakat tartalmazza/
szavainak egyszeri előfordulásához az n

szavainak hányszori

1. 2_

4nelotreiAlp

/Örn/ előfordulása tartozik:
# °66
AL1-7'
73"0
6
6 • 77-n

értékét at V: szám ?Paps mutstja, ,azamléleteeen-aeg.
4(1-td-hiA"
vilitgitva, bogy a szógyakoriság törvénye következtében a 6: jegyzékbe tartozó szavak minden egyes előfordulásához, például az
jegyzék szavainak 84-szeri átlagos immétlődése tartozik:

Josselson féle jegyzékbesorolást ésszerfinek, további
fejtegetéseink, szám

.t. orán könnyen kezelhetőnek tartjuk,

és ezért e szerint fogunk dolgozni, meg kell

T. • 14 ).

szógyakoriségi törvényszeaseteég természetesen az $ 1 tetszőleges
jegyzékbesorolása esetén is érvényesül Ebben az esetben .a megtillapitott jegyzékektől függően alakulnák aP n , illetve a rri

értékei:
Továbbá: a szógyakorisági törvény nemcsak X3 = 106 menY-

nyiséga szövegben, hanem kisebb mennyiségek esetén, nemcsak az

/g

orosz nyelvben, banemmds modern nyelvben is érvényesül:
Markov 480 000 szóból álló szövegen ellenőrizte Josselson
statisztikáját. Az ellenőrzés alapján megállapitást nyert, bogy
Jesselson statisztikája egészen pontos: A:ezögyakoristigi törvény. ,

re vonatkozóan az összehasonlitás adatai alapján azt a következte-

tést vonhatjuk le, hogy 480 000 szóból 11114 szövegben is érvényesia a Josselson statisztikája aegitségéVel magállapitott törvény

MI 104.20 ezer sziVas szövegeken ellenőriztUk a szógyakori..,
sági törvégAzer4eéget4 Bemutatunk példának egy 13 000 szavas német szöveget;
ame2y kereken 1 500 szóból variálódik Választásunk azért esett
er"ro oz 19360san megjelent német nyelvi tankönyvre, mert a szerző a szójegyzék minden szava után megjelölte annak előforaulási
számát is, a& könnyen ellenőrizhetővé teszi adatainkat.-Am=albbi
,

ttibldzatbenje6:száma 031* szemléletesen láthatjuk a szögyakori
sági törvényszerbség érvényesa1és6t a welvkönyv 15 000 szavae

si&vegéboU
,

Je a'

z al.

szám

A tankd v 1 5QP
JogYZékozov
be sorolósa az
W salmi. Ora
alapján 1
"" (-14-1

Az egyes Jegyzé- Az temétlódOsek
elmeleti értaks
kek szavainak
összes ismétló
ax45: számn O&Ise a tankönyv- ra szerint 47, 40:
ben

1*,

60

8 950

9 000

2:

150

2 150

2 400

3:

150

1 100

1 050

4:

150

950

600

,
,

150

550

450

.840

1 500

1 500

ösezesen 1.500

15 000

15 000

számli Ora,

tot:e4,14soi

-

J.fo
Ez az egészen j6 egyezés arról tantiskodik, hogy a szógyakorisági törvény kisebb szövegekben, a tankönyvekben is érvényesill: /Annak ellenére; hogy a tankönyvek szövege sokféle témát
ölel fe12/
Az ismertetett szógyakorisági törvény segitségével meg. /
S
aaV4
határozhatjuk az Desmes4w44kgra1M--/-0 számát az(vm"-4,
e-jat-ité-

1-3-U•Sadirtitander—ErsrEirak

/V-számának-fraggvdkvitben:
4*

Az n-ik jegyzékbe tartozó minden egyes i szórarn • Jain
ismétlődés jut, az e csoportba tartozó szavak száma oc ny4 ; igy
az n-ik jegyzék szavaira összesen
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Amrm*az alábbi képléttel egyszerden számithat6:

kialakitására fordi1and6 idő kiszámitása
Eddigi fejtegetéseink alapján az idegen nyelvi készségek
és jártasságok kialakitásához szükségea oktatási Órák /t/ számának megállapitásához mind a négy tényező számszerü adata birto.

kunkban van: $ = 1 500

2 000,4idli zt 40-80,

X0

600- 1 000,

5 $ 6.

Ezen kival birtokunkban van az I kiszámitásához szükséges
formula: E képlet segitségével az S = 1 500 - 2 000 1 imin =40-80
viszonylatában az I értékét egy diagrammában tettak 1eolvashat6vd /7: száml'2 étbra/:

Az I ismeretében az egy oktatási órán haté szóingerek

no 600 1 000/ számának figyelembevételével az alábbi képlettel kiszámithatjuk az S . szó teljesitményképes elsajátitásához $
•

vagyis az idegen nyelvi készségek ás jártasságok kialakitásához
a szógyakorisági tOrvény figyelembevételével szakséges id+ennyiségét $ oktatási órák /t/ számét

B formula elarján $ ha az I = 300 000 - 900 000, aZ

I° = 600 - 1 000 tartományban változik, akkor a t értékét a-8:
számlji 01411,81 olvasbatjuk le:

Weil az egy oktatási

árán átlagosan elsajátithat6 szavak

számát /s/ a kivetkező módon kaphatjuk meg;

képlet segitségével Io 600 1 000 ds imin = 40 80
intervallumban az s értékét is leolvashatóvá tettük /9:számlii áb-
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Az

idegen nyelvi készsőgOk és AártassáRok
8üksée
időbeli eloszlása

Az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialkitásának

nemcsak a feltétlenül szükséges idő az alapfeltétele, hanem ezen
időmennyiség helyes időbeli eloszlása is
Vegyünk a eV számi ábrából egy konkrét számot, mondjuk,
600 oktatási Órevia
Ennek időbeli elosztása nagyon sokféle lehet: Elvileg el.
oszthatjuk például hilsz oktatási hare, ebben az esetben bt /One.
poti• keresztül csak nyelvet. /napi 5 Órában/ tanulnának a növendéikek, de lehet esetleg heti egy Órában is oktatni az adott idegen
nYelvet: Ebben az esetben az oktatás mint e gy 18 évig tartans:
•

A nyelvoktatás történetében a heti 1 - 6 órávtal találkoz-

hatunk: Ezen belül a heti 1 és 6 óra egészen ritka jelenség: A
heti 4 - 5 óra is általában csak az oktatás egy-két évére

korlá-

tozódik:
A vildgon mindenütt a legáltalánosabban elterjedta heti
három Óra:
tvi harminc oktatási hetet, tehát évi 90 oktatási Órát
véve alapul; a 8: szánii ábrából leolvesható. középértékek, vagyis
az idegen nyelvi készségek ős jártasságOkkialákitásához feltét..
szükséges: oktatási Órák /500 ás 90Q/ alapján az alábbi

táblázatot kapjuk:

Szükséges órák
száma

•

heti 3 óra else
tén a szükséges
évek sztma

500

55

600

6,6

700

800

900

7,7

9

10

szám!). Ora
Felmerül akérdés; venue valami elvi alapja a világszer-

te közkedvelt heti 3 6rets elosztásnak; az oktatési idő bemutatott mértékti időbeli széthUzásának /non is beszélve a heti 2
Órás: oktatásrőli?
Nemhogy elvi alapja nines; de még wok kisérletet sem

a heti három órás elosztás szükségességének igazoldsdtaláltunk
,
ra: Mindenki megszokottnak és tormészetesnek veszi
Pedig a heti három órás elosztás egyáltalán nem természe-

tee, a legalapvetőbb fiziológiai; pszichológiai törvtnyszerdségekkel áll ellentmonddsban:
Ismeretes,' hogy a. feltételes reflexek, az asszociációk ;

-ha bizonyos idő után az adottmdködéshez szükséges ingerhatások
írtján azokat nemerősitjük meg, akkoriebbmlanak:

Az emlékezéssel és felejtéssel kapcsolatos lélektani
gálatok a Ube/alga idejét is törekednek megállapitani:

NA a fiziológiai és lélektan által feltárt emlékezés-és
felejtéslélektani törvényszerdséget figyelembe vesszük, akkor
különösebb vizsgálódás nélkül; első tekintetre is látható a
sUlyos tévedése

A nyelv dikadéséhez az asezocidoi6k, a kialakult készségek
hatalmas mennyisége szükséges: Minden már létrejött asszooláci6t;

kialakult készséget fennkell tartani

és tijabb megerősi-

'Wesel: A feltétlenül szükséges idő 6 - 8 évre történő
visa azt jelenti, bogy a már kialakult kapcsolatok, készségek
nem tarthatók fenn, mert mire megerősitésükre sor kerülne csaknem
nyomtalanul eltűnnek, lebomlanak:
A heti 3 órás nyelvoktatás nest egyéb KőmivesKelemen
munkájánál: anit felraktak estélig, leomlott reggelig:

Ilyen munka mellett ns csodálkozzunk, ha érettségi előtt
41116 tanulank 800 oktatási Óra utam/rengeteg idői nem is be.
szélve az otthoni munkáról/ az orosz nyelv épülete helyett csak
romokat, törmelékeket tudnak felmutatni:
Az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakitéséhoz
feltétlenül szükséges oktatási Órák optimális időbeli elosztósának megalapitása a , nyelvlélektan és metodika legsürgetőbb feladatai közé tartozik:

AZ IDEGEN NYELVI IdSZSAMIC KIALAKITASANAK ELVEI

2.: A készségek a tevékenység automatizált komponensei
/oselekvései/, és mint ilyenek a tevékenységen , kivül nem létez.
hetnek's csak a, tevékenységben fUnkcionálhatnak: Ebből nyilván'.
valóan következik, hogy a készségek csak a tevékenység folyamatab= alakulhatnak ki'
Az idegen nyelvi készségek az idegen nyelvi tevékenység

automatizált komponensei /cselekvései/, és mint ilyenek csak az
idegen nyelvi tevékenység folyamatában alakulhatnák ki:
Semmiféle: taskti magyarázat, a tanulók különféle tevékeny
edge az oktatási órán vagy otthon: grammatikai szabályok, szavak
tanulása, szavak ragoztatása /paradigmatanulás6 idegen nyelvi

mondatok desifrirozása/rossz értelemben vett olvasményfeldolgozda/,
idegen nyelvi mondatok szerkesztése a grammatikai szabályok alapján
stb. nem vezet el az idegen nyelvi készségek kialakulásához, mert
azok nemidegennyelvi tevékenységi formék, nem pótolják az idegen
nyelvi tevékenységet és bennük az automatizált idegen nyelvi cselek.»

vések nem funkcionahatnak.
Az idegen nyelvek oktatási órdin a sokféle tevékenység mellett
alig végez a tanuló idegen nyelvi tevékenységet.
Az idegen nyelvi készségek kialakitása érdekében a tanulóval
idegen nyelvi tevékenységet kell végeztetni.
2; A készségeket kialaidtó tanulói idegen nyelvi tev6kenys4g
sajátos nyelvi tevékenység
Az idegen nyelvi tevékenység igen nagyszámú automatizált
komponenseel funkcionál: Rom/ az idegen nyelvi tevékenységben mely
automatizált cselékvések mdiödnek, az a gondolatoktól, e lexikai
jelek formájától stb. függ: Az oktatás szempontjából véletlenszer,
hogy a nyelvi tevékenységben mely automatizált komponensek md6dnek.
A készségek kialdatésdra irányuló tanulói idegen nyelvi te.
vékerlység nem hagyatkozhat a véletlenre: A talárnak tadatosan meg
terveznie és szerveznie ezt a tevékenységet, bogy abban éppen
azok a komponensek /cselekvések)mairddjenek, melyeknek készséggé
alakitása napirenden van: Az eredetiség elvének betartása mellett
a kialaktandó készségek kard kell csoportositani s nyelvi tevékenységet, a nyelvi tevékenységben koncentrálni kell a készséggé fejlesz.
tendő cselekvéseket;
Az iskolai pelvoktettisnak éppen az az egyik legnagyobb előWe a gyermeki nyelvtannlással szemben, bogy atandr a tanulási fiziológiai, pszichikai törvényszerségeinek ismeretében tígy szervezheti

nag a. nyelvtanulást, bogy nem bizza magát a spontaneitásra, hanem

i.9
tudatosan, tervszeren hoz létre idegkapcsolatokat, elare megfOns
tco-t
toltan képes azt pontosan a szükséges mértékig megszilárditani,

pen a szükséges időpontban megerdsiteni, lebomlását megakadályozni:
Az idegen nyelvi készségek tehát a tanuló által végzett ea=
játos idegen nyelvi tevékenység folyamatában alakulnak ki.
3.

tevékenység különféle komponenseinek mdködése azért

automatizálódhat, mert a cselekvés a teilkenységben mindig ugyanAlayfolyik le, egy korábban mér elvégzett csalekvés megismétlése«
Az ilyen cselekvések meghatározott, elégséges szám' ismétlődés

esetén automatizálódnak, készséggé alakulnak: A tudatos cselékvés'

bal lényegileg, minőségileg különböző, automatizált cselekvés
lesz: E minőségi változás a tudatos cselekvés elégséges mennyiség& megismétlésének felhalmozódása eredményeként jön létre:
Az idegen nyelvi készségek kialakulása érdekében tfay kell
a tanárnak megszerveznie a tanuló idegen nyelvi tevékenYségét,
hogy abban a készséggé alakitand6 cselekvés ismétlődése elégséges
legyen a minőségi vélt ozás bekövetkeztéhez.
4.; A készségek, tanult cselekvések, feltételes idegkapcsolatok, és mint ilyenek bizonyos

elteltével lebomlanak, ha

a szükséges időpontban 'íjból és ijból , nem nyernek megerősitéstra
cselekvés ismételt végrehajtása által:
•

Ha az idegen nyelvi készségek kialakAását el akarjuk dr-

ni, a tanulók idegen nyelvi tevékenységét tigy kell megszervezni,
bogy a mér kialakult egyes nyelvi készségek lebomlásuk előtt
ismét előforduljanak, szerepeljenek a tanulók idegen nyelvi tevékenységében:
5: A készségek általában nem egymagukban, elszigetelten
funkcionálnak a) tevékenységben hanem meghatározott rendszerben,

különféle'tudatos Oa automatizált cselekvésekkel kapcsolatba
lépve: Egy-egy készség csak akkor mondható kialakultnak, ha az
éllandóan véltozó tartalmi és formájd tevékenység bármely szituációjában kifogástalanul mdködik:

d!./Egy adott idegen nyelvi készség kialakitACC'ioncentrélt

idegen nyelvi tevékenységben kötött szituációval operdlva'könYnYi!tiük és gyorsItjuk meg a készség kialakuldsát: A készség kia.
lakulásét azonban ezzel csak . megalapoztuk, ha az idegen nyelvi
készségrendszer teljesérték4 mdködőképes tagjává kivénjuk ten.
ni az egyes készségeket, azteault idegen nyelvi tevékenységet
Agy kell megszervezni, bogy a nyelvi tevékenység sajátosadga,
szituativ körülhatároltsága.

adott készsécre nézve fokozatosan

feloldódjék:
6:v A mésodik fejezetben különbséget tettünk alapkészség,
összetett készség ős komplex készség között, és ismertettük a

nyelvi tevékenységben mdköde

Összetett és komplex készi•

ségeket: A közöttük fennálló különbség didaktikai szempontból
olyan lényegbevágó, bogy kialakitésgek munkájában nem lehet

azt mellőzni:t
A tanulók idegen 'nyelv tevékenységének megszervezésekor
az is figyelembeveendő, hogy alap4 Összetett vagy komplex készség kialakitéséra irényul-e:

it. ha

ész é

Az alapkészségek kialakitásának három jellegzetességét
emeljük ki: az alapkészségek gyakoriságét, egyetlen megszakiids
nélküli folyamatban történő kialakításnak szükségességét ős az
alapkészség környezetét: Az első két probldma bér éppen olyan'
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jelentős, mint az utolsóként emlItett

annyira kézenfekvő,

bogy bemutatása néhány mondatban megoldható: Az alapkészség
környezetével kapcsolatos kérdések viszont részletesebb leirást
igényelnek:,

Lássuk telt az alapkészség gyakoriségét: Az idegen nyelvek
oktatéselméletének alapfogalmai cimi, fejezetben megállapAottuk,

bogy a komplex készségek meghatározott szám alapkészségből tovődnek össze: Ezen alapkészségek azonban használatuk gyakoriságát
tekintve nagyban különböznek egymástől: A magyar nyelvi tevékenYségben, 01(1611 az "e" mint alapkészség nagyon gyakran funkcionál t

a "dzs" viszont egészen ritkán: A gyakorisági különbözőség termé
szetesen a beszédkészség alapkészségeire is vonatkozik.

A fenti tényekből nyilvánvalóan adódik a didaktikai követelmény:. az alapkészségek kialakitását a leggyakrabban használatos
alapkészségekkel kell kezdeni.

Az alapkészségek egyszer( cselekvések: Végrehajtásuk el.
sajettitása t automatizálása viszonylag nem nagy salmi ismétlődést
igényel t rövid idősalatt megoldható: Ez teszi gyakorlatilag le-

hetővé az alapkészség egyetlen folyamatban, egyetlen oktatási

órán történő elsődleges kialakftdsát: /Azért beszélünk elsődleges
kialaktásról, mert az alapkészségek t amig a. komplex készség
egész rendszere ki nem alakul, egymagukban könnyen lebomlanak,
amiért is ;14jbó1 de 63ból meg kell. erősíteni őket:,
Ugyanakkor szükséges is az alapkészség egyetlen folyamatban v egyetlen megszakités nélküli folyamatban történő kialakítása,
mert az adott cselékvóstautomatizáló végrehajtásához szükséges

feltételes kapcsolatok létrehozása azonnali megerdeftéstik nélkül
csaknem hiábavaló munka:
Ebben az esetben csak a cselekvés megismeréséig jutnak el

a tanulók: Ha a tanulók által megismert cselekvést egy későbbi

időpontban ki4énjuk automatizálni, a cselekvés megismerését úljra
el kell végezni: Ea a készség jellegéből faked: eleinte a cselekvés mindig tadatos, csak később, a sokszori ismétlés következtében válik auiomatizáltté :: Ahhoz, bogy a tanulók a tudatos cselek.
vést elvégezhessék fel kell idézni emlékezetükben annak lefolyását, u/jra meg kell azt ismerni: Amdg egy cselekvés végrehajtásában
a szubjektum nem jutott el a tudatostól az automatizálttig, mind.
addig a cselekvés tudatos , végrehajtásával kell kezdeni a kész.

edge fejlesztés nkéjét: A air automatizat alapkészség
ben viszont csak a lebomlést kell megakadályozni a cselekvés
szükséges időpontban történő ismételt végrehajtéséval:
Az alapkészség kialakiiiisdnak folyamata a környezetében

.r

muködő más készségek által determinált, mivel az alapkészségek
mdködése gyakorlatilag csak különböző környezetükben lehetséges.
Ezért ha e folyamatot tudatosan akarjuk irényAani ismernünk
kell a kialskYtandó alapkészség környezetét, hogy azt az oktatás

munkájában figyelembe vehessük, megszervezhessük:
Az alapkészség közvetlen és közvetett környezete
A második fejezetben magállaatottuk, hogy az idegen nyelvi tevékenységben az artikulációs készség, iráskészség, belyesfrési kdszség, olvasési készség és beszédkészség funkcionál. Ezek
a készségek komplex készségek és meghatározott saw', alapkészségből, valamint nagyszánii Összetett készségből tevődnek össze:
Ebből természetszerden adódik, bogy a komplex készségek
alapkészségei sokféle kapcsolatba kerülhetnek egymással. Ez lát
szólag szinte kibogozhatatlanul bonyolultté teszi a sokféle és

7/6:5

nagyszámu nyelvi készségek közötti összefüggéseket: Azért csak
látszólagos e bonyolultsági mert az alapkészségek mdködése mindig
egyetlen konkrét szituációban folyik le, és ebben a. konkrét eset-

ben már könnyen megfogható kiindulási alapnak könnyen használha1

Vegyünk két ,példát A Jeri /ii/ az orosz web, egyik hang...
Ja, illetvebetaje /ezei mint ilyenek 1smeretek6 kiejtése /ds
'

auditiv felisuerése/ 1 leirása, elolvasása az artikulációs,
olvasási készség egyik alapkészsége : A p.

/po

sirokimulicam/ jelkapcsolat az orosz nyelvi beszédkészség egyik
alapkészsége:

A Jeri és a kp

am!" alapkészségek konkrét

környezetükből kiszakitva nem funkcionAinak, de nincsenek egyetlen szituációhoz hozzákötve, hanem sokfélekörnyezetben szerepelbetnek mint a nyelvi tevékenYség gyakran ismétlődő automatizált
komponensei:

Az alapkészségek környezetében didaktikai szempontból
két jelenséget látszik szükségesnek megkülönböztetni: a közvetlen ős közvetett körnYezetet:

A bik szóban a jerinek mint alapkészségnek a "b" és "k"
mint alapkészség a közvetlen környezet41:
Az obiknovennij szóban a Jeri előtt és után mdködő alapkészség ugyanaz

mint a bik szóbant de más alapkészségek lánco-

laténak részeként: Ugyanez vonatkozik a beszédkészség alapkészségeire is:
Ljugyi guljali pc+ sirokimulicam szolnyeasnogo kurorta•
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16'4
Mint látjuk, a "pre
vetlen környezete az adott mondatban az

apf alapkészség közei
és

121 .

Közvetett környezete pedig a fenti alapkészségekkel kapcsolatba
kerülhető bármely más alapkészség:

Az alapkészségek J6 közvetlen környezetének azokat a sokon
alapkészségeket nevezzük, amelyek az adott alapkészség malködését
közvetlenül megelőzik, illetve követik.'
Az elapkészségek közvetett környezete a közvetlen környezetet képező alapkészségekkel kapcsolatban álló, azokat bevezető,
illetve követő alapkészségek':
Az alapkészségek tudatos kialakitása szempontjából a köz-

vetlen környezet megkülönböztetése a közvetett környezettől
tő fontosstigtis:
A továbbiakban vizsgáljuk meg idisztinkció didaktikai kl.
hatásait: Az alapkészségek környezete . mint erre már utaltunk változó lehet, de az alapkészség mindig csak egy konkrét szituációban
A Jeri kiejtésének megtanulása, ezen cselekvés automatizáLisa lehet spontán vagy tudatos: A spontaneitás esetén teljesen
véletlen, bogy milyen környezetben kerül a tanuló /a gyermek/
elé, milyen környezetben ismétlődik és előforduli-e valamennyi
tipikus, gyakori környezetében:
Ha az alapkészség kialakd.tását meg akarjuk könnylteni, idejót le akarjuk rövidfteni, tudatosan meg kell tervezni, szervezni,

és tudatosan kell iránytani az alapkészség kialakulására irányuló
tanulói cselekvést

Az alapkészség kötött környezete
Az alapkészség kialakitását kötött környezetben kell

megkezdeni:
Az alapkészség kötött környezete azt Jelenti, bogy a
cselekvés ismételt végrehajtásakor
mind
.

közvetlen, mind a köz-

vetett környezet ugyanazt: A Jeri esetében például bármely szó,

amiben előfordul, kötött környezetet képez, ha a kialakitás
ugyanazon környezetben szereplő cselekvések többszöri maködteté4
sével kezdődik»

Maul a jeri kialakitását nem úrgy kezdjük, hogy különb $
ző szavakat 4ionYerit d44Ya

mondatunk ki, hanem előbb

uaanazt a szót többszörlamételjük: Ennek az elvnek az a fizio..
lógiai alapja; bogy még az ilyen egyszerdnek látszó cselekvéshez

is mint - a Jeri kiejtése /leirása etbd sokféle feltételes kapcso.
*latot kell létrehozni, megerősiteni: A kapcsolatok a változó
környezetben változóak, a változó kapcsolatok megerősitése pedig

természetszerdleg nehezebb; mint az azonosan ismétlődő kapcsola_ toké:

A kötött környezetben mdködő alapkészségek funkcionálásée=i
hoz szükséges feltételes kapcsolat megerdsitése az adott cseleb.
.vés néhányszori megismétlését Jelenti»/Megfigyeléseink és megité-

,
lésünk alapján sztoszerint ez hozzávetőlegesen 4-10 ismétlést Ja.

lent: E szám pontos méréseken alapuld hozzávetőleges
sa a különféle nyelvi.alapkészségek viszonylatában a metodika
fontos feladatai közé tartozik./

Az alapkészség kötött környezetével szemben az alábbi
követelmények feldllitásait tartjuk szUkségesnek

/6
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11 , A környezetben nem fordulhatnak elő ismeretlen alapkészsdgek2 Például a lágy "n" mint alapkészség nem szerepelhet a
Jeri környezetében /dinya ; ha az mdg ismeretlen, kialakulatlan.
22 A környezet mina egyszertibb de problémarinentesebb
legyen; Például a nyeudovletvorA.tyeliráij 4szóban is szerepel a
jeri mint alapkészség; de nem ésszerd e hosazd ds nehezen ejthető
környezetben tanulni a jerit mint alapkészséget:
Gyakran lehetséges a tanulandő alapkészsdg kialakítását
cask közvetlen környezetében megkezdeni /pl: bikt: Ilyen esetben
•

ezt a megoldást kell választani:
5: Minden alapkészség közvetlen környezetéhez ugyanazon
komplex készség más alapkdszségeitntartozhatnak ; de nem képezi
minden alapkészség valemermyi más alapkészség közvetlen környezetét ; de az adott alapkészség közvetlen környezetdben mdködő 8180készségek nem egyforma gyakran használatesak a nyelvi tevékenység;ben, rods közvetett környezetben.
Ilymódon van az alapkdszségnek olyan közvetlen környezete ;
amely ritkán fordul e16 a nyelvi tevékenységben ; más közvetett
környezetben például a "c;;.g" /cigan/ ; van olyan, arely gyakrabban ;
pdldául "bw.k" /Mg, ojail4novennij/ de an olyan is ; amely az adott
al'apkészség gyakori; mondhatnánk ; tipikus közvetlen környezetdt
kdpezi: A jeri eaetdben például a "n-j" vagy a "v-/szr" stb.
fcsoraitis; /1..gladka,. vi4tri stb./

-

Nyilvánval6 ; hogy az adott alapkészség kialakitását nem
a legritkábban előforduló, hanem a legtipikusabb közvetlen körrtyezetdben helyes megkezdeni:

Az alapkészség változó környezete
Az alapkészség kötött környezetben történő néhányszori
miködtetése után, ha erre van lehetőség, helyes előbb csak a
közvetett környezetet változtatni, vagyis azonos közvetlen, de v61tozó közvetett környezetben mfiködtetni a tanuló által a kialakita6.
dő.alapkészséget: A fokozatosságnak ez a közbülső lépcsője főleg
a beszédkészség alapkészségeinek kialakittisakor tehet j6 szolgálatot:
Amig a fenti lépcsőfok leggyakrabban ki is maradhat az
alapkészség tudatos kialakitásának folyamatából, addig a leggyakrabban előforduló közvetlen környezetben sorra el kell végeztetni
a tanulóval a készsége alakitandó cselekvést, mert az a nélkül
maködésképtelen lesz:
Nem elegendő például az általános iskola V. osztályos tan's.
könyirőben beállitott három szó

vi, pionyerV, nem is beszélve

arról, hogy mindhárom nyiltszótagú, ás a két személyes névutis kI

-

ejtése a magyar ayelvdek számára különös nehézséget okoz /még tend-

raink többségének is problémát jelent 603.6 kiejtéstik, hiszen a
gyakorlatban egyedillállóan nem fordulnak old, mert egy automatikus
grammatikai jelkapcsolat egyik állandó tagjai/f
E szavak segitségével nem lehet megismerni és kialakitani

a jerit mint alapkészséget: Valami hasonlóra lenne szükség: csornij,
junij bjelij, muzika, vidra, bik, dinya, nionyeri stb:
II.

összetett késAséizek kialEgtásának aaiiitossOstai

A nyelvi tevékenységben az alapkészségek száma pontosan
meghatározott, viszonylag nem nagyk 63 társadalmi Jellegi : Az

adott nyelvet beszélők mindegyike pontosan ugyanazoknak az alapkészségeknek a mdködtetésével végzi a nyelvi tevékenységet:
Bzzel szemben az Összetett készségek szdma meghatározhatatlan, igen nagy és egy rdsze individuals .jellega: Minden embernek
ma'gvan a mega "szőjárása", megvannak a megszokottkifejezései,
fordulatai, amelyek rendszerint Összatett készség formájábam
mhkÖdnek:
Mindebba az kÖvetkezik, bogy az Összetett készségek kiala.
kitásában fokozott szerepe van gyakoriságuknak és ennek alaPgn
az elsajátitandó Összetett . készségek számának szigortit kdrülhatárolását is el kell végezni:
Az Összetett készségek a nyelvimtevőkenységban általában
Önállópegységek, gyakran egész mondatok 7 di ennek következtében
ktrajezet nem Játszik olyan nazy szerepet,, mint az alapkészsé+
geknél:
Az összetett készségek általában ugYanazon rendben követke
ző. alapkészségek gyakori megismét:lődése következtében alakulnak
ki: -

Bz az imnétlődés a nyelvi tevékenységben dltaldban időben
/
szétszortan, esetlegesen következik be Pedig az időbeli elosz.
iásnak a készség kialakulásában, megerősitésébennagy szerepe van:
oktatás tudatosséga azt követeli, hOgy a spontaneitást
a tervszerdséggel, szervezettséggel váltsuk fel: BsetUnkben ez azt
Jelenti, hogy az ugyanabban a rendben használatos alapkészségeket,
az egész cselekvéssort egy időpontra koncentrdlt többszöri meg-

ismétléssel tudatosan Összekötjük, elsődlegesen kialakitjuk az
Összetett készséget, majd a lebomlás megakadályozása, illetve a
negazilárdulds őrdekében az automatizált cselekvéssor ismételt
előfbrdulásának időközeit előre megfontoltan betervezzük:

jg

Az idegen nyelv elaajátitása érdekében kialakitandó különféle nyelvi alapkészségek ős Összetett készségek közötti alapvető didaktikai különbség abban van, hogy.amig az alapkószségek
kialakitdsa /viszonylag kis számuk miatt/ meghatározott idő alatt
elvégezhető, addig az Összetett készségek gyarapitása mindvégig
az oktatás feladata marad. Sőt, amig a szubjektum a nyelvet
használja /ez az,anyanyervre is vonatkozik/ szakadatlanul iljabb
és újabb Összetett készségeket sajátithgt, sajátit el. Más szó-

val megfogalmazva: az alapkészségek kialakulása és a komplex
készség mfiködéséhez feltétlenül szükséges Összetett készségek el* sajátitglea után a készségfejlesztéafeladata az Összetett kószségek gyarapitásában 611: Ez már a nyelvoktatás magasabb foka
amelynek problematikája témánkon kivül esik:
konu lez
saJátossáRai
Az alapfogalmak tisztázásával kapcsolatos fejtegetéseinkben
megéllaPitottuk, hogy a komplex készség tulajdonképpen nemkészség, hanem a készségek meghatározott rendszere: I3,Yen értelemben
a komplex készség kialakitásáról nem is beszélhetünk: Mindig csak
konkrét alap- vagy Összetett készséget alakithatunk ki:
Amikor tehát mégis a komplex készség kialakitásáról lesz
szó, Akkor a "kialakitésnak" más lesz a tartalma.
A komplex készség kialakulása valamennyi alapkészség és
bizonyos számilx Összetett készség felhalmozását, a komplex készség alakuló rendszerébe történő bekapcsolását jelenti: Sem az slapkészségek, sem az összetett készségek önmagukban nem funkcionálhatnak a tevékenységben: Mindig egy meghatározott rendszer, a

komplex: készség tagjaiként mdködnek:

Ebből az következik, bogy

végső

soron a komplex készség

kialakitése a nyelvoktatds feladata: Csak az ad értelmet az
alap' ős összetett készségek kialakitdsdnak, ha azok végül is

egy rendszerré válva, egy rendszert alkotva mdködnek a nyelvi
tevékenységben:

A nyelvoktatdst a fentiek értelmében %/xgy kell megszervez. ni,

hogy az

többek között r a komplex készségek kialakulásának

folyamata legyen sz alap- és összetett készségek kialakítása, le,

bomlásuk umgakaddlyozdea, fokozatos felhalmozdsa,4tjdn:

kialakit4sdnak saJdtossdgai

•

Az iskolai idegen nyelvi oktatásba bekapcsolódó tanulók

anyanyelvakön kialakult, kifogástalanul funkoiondlő artikuldoiós,
ős olvssási készséggel rendelkeznela
E három rendszer a tanulóban adott: Nemlétezőnek tekinteg ,

nil Os mellettük párhuzamosan kialakitani az idegen nyelv , artikulácida t irds

68

olvasási készségek rendszerét nem lehet. Az

snYsnyelvnek ezeket a komplex készségeit akarVarakaratlanul kiinr
duldsi alapnak kell felhaszalumak az idegen nyelv oktatdedbam:
gs ez nagyban megkönnyiti az idegen nyelvi artikulációs, írásős olvasisi készség kialakitését, mert tulajdonképpen/és ebben
van a sajátosság lényege, a már működő anyanyelvi komplex kész'
ségeket egészitjük ki újabb és új
abb alap- 68 összetett készséggel Rossziu ideig az anyanyelvi komplex készségek mdködésével

történik az idegen nyelvi kiejtés, írás és olvasás, de ezekben
az anyanyelvi komplex iőszaégekben egyre több új, idegen elem

/slap-ős összetett kószség/ halmozódik fel: Ez a felhalmozódás
végül is az idegennyelVi komplex artikulációs, irás- és °lyesási készsg önállósuldsdhoz; az anyanyelvi hasonló komplex
készségtől való elszakadásához vezet; ani ezen komplex készsé..gek kialakulását jelenti:

Ezen készségek kialakitdea tehát a már mdködő komplex
késiségekre épülve történik és csak a kialakulds végső stádium44
ban, valamennyi alapkészség és nagyszánni /több száz/ Usszetett

készség felhalmozása után kdvetkezik be az idegen gyelvi komplex
készség önállósulása, 610.0.16, az anyanyelvi komplex készségtől
független rendszerben történő ftinkcionálása. Az más kérdés, hogy
az igy öndllósult komplex készség milk-6(165e a tanult idegen nyelv
notmdinak megfelel-e /mmgyaráníj6-e a tanuló kiejtése/.
•

V .IL bee zédkészség k 1aktásns1sa4átos stiftai

Mindaz, emit a készségek kialakitdedval, az alapkészségek
közvetlen és közvetett környezetével kapcsolatban elmondottunk x
mind az artikulációs7 irdsrolvasásikészség_, mind a beszédkészség
kiálakitására vonatkozik, de mindaz, amit az artikulációs, irásés olvasási készség kialakitásának sajátosságairől a fentiekben
kifejtettünk természetszerdeg/éppen azdrt sajátosságok/ a beszédkészségre nem vonatkoznak: Vagyis az idegen nyelvi beszédkész-

ség nem az anyanyelvi beszédkészségból kiindulva, hanem kezdettől
1

fogva vele párhuzamos, uj rendszerként alakul ki:
A fentiek értelmében a beszesdkészség egy egészen sajátos
jelenségének bemutatása maradt
A beezédkészség alapkészségpibe,
az egymást kivált6 gram,
matikai jelkapcsolatokba meghatározott tipus6 lexikai jelek

/szavak/ lépnek be llélddul:
A gyerekek játszanak:
ek

, nak

Die Kinder spielenV
Die
-

er

7-

T-

en:

-1-

Gyetyl lgrájut:
T

Jut.

Ez azt Jelenti, hog7

az "

ek

nak" tvagy "

ek"/, a

en", "
jut" alapkészségeknek a már la7-T- -1- ,
mertetett közvetlen és közvetett környezetén idvi. lexikal kör;-

nyezetök is van;

A beszédkészség alapkészségeinek klalakitásakor ezt a
környezetet is figyelembe kell venni:,

A beszédkészség alapkőszségének kialakitdsa kötött lexikal
környezetben kezdődik Az okok ugyanazok, mint amit a közvetlen
környezettel kapcsolatban mér elmondottunk;
Ezt követően a közvetlen környezet változtatása, majd a
lexikai környezet vdltoztatdsa skövetkethet:

A beszédkészség adott alapkészsége meghatározott tipusi
szavakkal léphet kapcsolatba, ezért kialakultnak csak akkor tekinthető, ha valamennyi adott tipusú szőval és a leggyakoribb
közvetlen környezetben automatikusan fUnkciondl:
Ez úgy érhető el .: a legegyszerdbben t ha az adott alapkészség
kialakitásdt lexikai környezetének gazdag variálásával végezzök:

AZ IDEGEN NYELVI JÁRTASSÁGOK KIAIAKITLSiNAK
ELVEI

1: A Jártasság tevékenység, begyakorlott tevékenység:
Wilvánvaló, hogy bármiféle tevékenység végrehajtásának begyeri ,
korláss i csak a tevékenység sokszori elvégzése eredményeként érhető el 2 Ennek a Comenius4 elvnek PCselekvéseket cask cselekvés
irtján lehet elsajátitanWiaz a) fiziológiai, pezichológiai alapje, hogy más analizátorok vesznek részt,, másféle ingerek hatnak,
képzetek; fogalmak születnek a tevékenység megismerésének, megértésének folyamatában és ismét mások a tevékenység elvégzésskor ■
A látási stb: órzetdk alapján kialakult képzeteki dssza5p*b*,_
fogalmak semmiképpen sem helyettesithetik a tevékenységWyamati.
ban ható motorikus ingereket, és e folyamatban kialakuld motorikus
képzeteket, feltételes k csolotokat:

Az idegen nyelvi jártasságok is begyakorlott tevékenységi
forma, ezért azok is csak tevékenység, a nyelvi tevékenység útján
alakithata kJ': A szóbeli kifejező jártasság a beszélés, az irds.

bell kifejezés jártassága a gondolatok 3 irdsbeli kifejezése, az
auditiv megértés az idegen nyelvi beszéd hallgatásának, az
litikas olvasás jártassága a szdtár segitségével folyó Önálló
olvasás, aiszintetikus olvasás jártasséga az első olvasásra megérthető szdveg olvasásénak folyamatában alakitható ki:
Ahhoz, hogy az idegen nyelvi jártasságokat kialakithassuk,
az Oktatást mindenek előtt úgy kell megszervezni, hogy abban
leges idegen nyelvi tevékenység folyjék:
•

22 Ha a jártasság begyakorlott tevékenység, . Akkor a be-

gyakorlottság elérése érdekében a tevékenységet sokszor el kell

végezni:,
Nem várhatjuk például az analitikus vagy szintetikus olvasds jártasságának kialakulását, ha a tanulók az egész oktatás idején mindössze egy-két ivnyl idegen nyelvi, szöveget olvasnak el
/hozzdvetőlegesen ennyi vagy még ennél is kevesebb egy-egy tani.
könyvsorozat az összes olvasmányainak mennyiséget, különösen ak-

kor nem„ ha ezeket az olvasmányokat nem olvassák, hanem desifrirozzők2"Ugyanez vonatkozik valanennyi nyelvi jártaestigra: Nem
alakulhat ki a tanuldban a szóbeli kifejező járt@seig, ha az ok
tatás egész időszakában mindössze néhány órányit áll módjában

beszélni:
Az idegen ny elvi jártaseágok kiallakitásának munkáját t igy
kell megszervezni; hogy a tanuló által végzett idegen nyelvi tevékenysős a jártasstig kialakulásához elegendő mennyiséga legyen t
A második fejezetben azt mondottuk, hogs a jártasság
akkor tekinthető kialakultnak, ha, a, tevékenység valamennyi ugyariabban a rendben ismétlődő komponanse autamatizeiládott, ha a tevc6;-`.
• kenység gyorsa

könnyedén funkciondl: Ez a megállapitőis az idegen

nyelvi jártasságokra is vonatkozik:
Ebből azonban helytelen lenne azt a következtetést levonni,
hogy az idegen nwelvi jártasságok kialakulása előtt a tanulók
idegen nyelvi tevékenysége nem jártasság, nem fejleszthető könnyedéh flinkcionál6 tevékenyaéggé: A jártasságok mdködése ugyanis' in&
kebb vagy tágabb területre terjedhet ki

villa:Mai tertilet meg -

hóditása nem egyszerre történik, hanem a már szeikebb területen
ködő jártasság tijabb ős tijabb transzponálása eta: Az alapkész
ségek kialakulása után a qiifirtasság az adott . tipusti tevékenység
bérmely területére transzponálható, csak az adott területhez tar-

5-
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tozó Összetett készségekét kell. elsajátitani: Például a szintetikus
olvasás jártassága áttehető, mondjuk, az orvosi szakszöveg 014.
vasáadrai abol is már esek bizonyos mennyiségd Összetett készs6.

get /azavakat, szókapcsolatokat/ kell elsajátltani a jártessdg
teljesértékh mfiködésébez az adott területen:

Az eddig elmondottak alapján létható, bogY a transzponálást
mindenek előtt az alapkészségek teszik lehetővé: Az alapkészség..
.gek ugyanis Pz adott tipus

tevékenység minden területén milködii;;

nek: A mévkialakult Összetett készségek viszont egy újabb te.'
rületan esetleg nem is iordulnek elő'

Be sZ alapkészségek teszik lehetővé a jártasság. mdkÖdési
területének tágitását az alapkészségek kialakulása után, akkor
a transzponálásnak lehetségesh.ek kell lennie vala ennyi alsOkOsz
POg ktalakulása előtt, a jártasság kialakulása előtt tO, mert
az alapkészségek nem egyszerre alakulnak Ici, hanem fokozatosan

halmozódnak fel; a Div kialakult alapkészségeket folyton tovább
vive a nyelvi tevékenység újabb és I;jabb területeire: Ez a magyao,
rázata annak, bogy a nyelvi tevékenység bármily szegényes estköi'i

zökre támaszkodva, egészen szdk területen is begyakorIható é s .
könnyedén funkeionálhat2
Paddul . sz idegen nyelvi szintetikus olVesda már néhány száz
sz6 ismeretér4 a beszédkészség egészen kis mennyiségd alapkészséo

gére támaszkodva is 3 61. begyakorolható, a tanuló .s mér elsajáti4
tott nyelvi eszközökkel megibgamazott:bármely lemeretlen tortal‘

mu saVeg egyszeri olvasás alapján történő megértésére megtanitrb,
batd': Ez a nyelvi tevékenység még nem tekinthető a szintetikus
vas6s Jártasságának, mert az csak volamennyi alapkészség mdködése
után -mondható kialakultnak, mégis.jértassággal, egy nagyon azdk
területen mdködő szintetikus: olvasást jártamiggal állunk szemben:

,q6
• Az ilyen szak terUleten mdködő,idegen nyelvi jártasságnak termói.
szetesen csak didaktikai szempontból van jelentősége: A welvi
tevékenység mindennapi gyakorlatában az ilyenféle jártasság Edködésképtelen:
Az eddigiek alapján megállapithatjuk, hogy az idegen nyelvi
tevékenységi formák mér a nyelvoktatás legkezdetén is könnyedén
funkcionáló tevékenységgő fejleszthetők:,
A nyelvi készségek kialakitásának munkájával szemben azt
a követelményt Allitottuk fel, hogyakialakitást az idegen nyelvi
tevékenység folyamatéban kell végezni; mert a készségek cask a
nyelvi teVékerlységben alakulhatnak ki: Valamennyi nyelvi tevékePY-

ségi forma leglényegesebb jellemzője, bogy könnyedénnAködő, 4j41
begyakorolt tevékenység, vagyis jártasság: Ez azt jelenti, hogy
csak a jártassággá fejlődött nyelvi tevékenységben alakithatdk
ki a nyelvi készségen
.

Haa fentiekben azt láttuk, bogy a nyelvi tevékenység a, '

nyelvi isneretek és készségek bérmilyen szak területén is jártassággé fejleszthető, akkor most azt léthatjuk, bogy a jártasságOi
alakitás elkerülhetetlenül el is végzendő, mart ez a feltétele
az újabb készségek kialakulásún
kell'tehát az idegen ny elvi jártasságok fejlesztését végezni, bogy az oktatás kezdetén egészen szdk területenkialakitott
könnyed nyelvi tevékenységbe fokozatosan mindig csak annyi újabb
alap- és.összeiett készséget kapcsoljunk be, hogy a nyelvi tevékenység könnyedsége megmaradjon:
Ez azt is jelenti, bogy a jártasság kialakitása mindig

pontosan köralhatitrolt ,területen, nyelvi eszközökkel történik,
bogy nem lehet a fokozatosság mellőzésével új területre, új tém6.

ra /ismeretlen grammatikai ás lexikai jelenségekkel túlterhelt

‚

/

tn]ára, o1vwwixiyra ma ltaában ininde uj olvasnn'y u3 terfl-'

1eV ugrani, mert ezzel lehetetlenné vlik a rr kialakult 3ér-'
ta8sg txanszpon18a

Z

I.J tevületre

Az il,yen.&j témékon a

nye1vi jrtasságok mködésképte1enné v.lnak

.

Erineic az a niagyarzata hogy a tevékerységben mk5ő tu-•
datos és automatizált kmponensek mennyiségének növekedése, llet
. ye csÖkkenése agy bizonyos ponton t'J. magát a tevékenységet

ml-'

nőségileg más t.pus tevékenyeéggé aaidtja

.

Ha pldáu1 valaki azt a feladatot kapja, hogy az ábo
bet&.jt meghatározott remdben egymás iiel1é és egymás alá r'a
le, ekkor az Lrás tevékenységében negszaporodnek

8

tudatos

.

lwmponense& /mindon egyes beti ieiráeát külön, tudatosan kell
indtan/, ami a tevéke is'get is minő égileg meg'ltoztatja Ez
nem

a szó igazi értelmében, hanem egyes betk rása.

Ugyanez termőszteeen ford.tva 16. éz'vnyes Az á1taiéns iskolai

tanuló egyes betuiket i'vt kétségtelanül tevékenységet végez,
aminek szintn megvannak a maga autometi1t és tudatos komponen
sei. do eze tev-'ikenység .rásnak, rásbe1i kifejezésnek aligha
tekintbető A tevékenységben fokozatosan felhiniozódó automati.
zált komponensek egy meghatározott mennyiség elérése után min6»

ségileg 3 tevékenység, az z!ás niikdést teszik lehetŐvé
Ezért válik a zövegfeidolgoZás a tudatos koxnponensek le
het$égasnél nagyobb mennyisége esetén desif'rdrozáesá, a besz4' .
ls enyanyelven végzett Idegen nyelvi mondatóptezésa és gy
tovább.

.

.

4. A jártasság tawlt vise1cs4ési forma, vris a jártas
.
_
_
eág imh'ödését lehetővé tevő feltételes pcsolatok
a kialakult jártasság visszafejlődhet Különösen vonatkozik ez

arra a didaktikai szempontból jártasságnak tekintett idegen nyelvi tevékenyséSres amelyben az alapkészségeknek csak egy része
funkcionál,' amelynek mbködési területe nagyon szúk:
A Isbmats megakadályozása, az időben végzendő megerősf.

tés érdekében a jártasság kialakulásának folyamatát 1.gy kell me.
szervezni, hogy egyik jártassággá alakitand6 nyelvi tevékenysé,
gi forma se szoruljon háttérbe4 hanem valamennyi permanens

wen az oktatásban:
1: A szóbeli kifeiező 1ártass4g kialakitásdnák
qaJátessága
Az idegen nyelvi szóbeli kifejező jártasság legjellemzőbb
sajátossága, bogy az idegen nyelven beszélő gondolkodása so4kal
fejlettebb; gondolatai sokkal gazdagabbak, mint a rendelkezésre
016 idegen nyelvi eszközök Az anyanyelv esetében az adott egyén
gondolkodásának fejlettsége megfelel a rendelkezésére álló nyeI
vi eszközöknek /n elvi jel nélkül nem lehetnek fogálmai/W Szóbeli
kifejező jártasságának /ez értelmi fejlettségéhez viszonyitott/
fejletlensége kizárólag abból adódhat /a született vagy szerzett
beszédhibán IdVÜV, hogy szegényes, kevés a beszédében felbasznál‘

ható, rendelkezésére álló beszédkészségbeli lugolgIllgagagg:
Az idegen nyelvi szóbeli kifejező jártasség fejlesztése nem
cask az artikulációs és beszédkészség valamennyi alapkészségének
kialakitását Os minél több Összetett készségének felhalmozását
Jelenti. /ez valamennyi jártasság kialakfllásával szemben feldlIt.

tott követelmény6 hanem a gazdag gondolati tartalom szegényes
nyelvi eszközökkel történő kifejezésére is képessé kell tenni a
tanulót, mert az iskolai nyelvoktattis nem tdzheti ki célul a gazdag

//g
tudattartalom és a szegényes nyelvi eszközök közötti ellentmond40
feloldását kizárólag a. nyelvi eszközdk gyarapitása ajar': Az
ellentmondás feloldésat csak a gondolatok egyszer4itése, atalaki
Use, a rendelkezésre 0.16 idegen nyelvi eszközökriek megfelelő
átformálása segitségével lehet elérni:
Az idegen nyelvi szóbeli kAfejező jartasság kialakitását

úgy kell megszervezni és végezni, hOgy e lartasság kialakitásával
szemben.felallitott általános követelmélvék mellett az oktatás
kezdetétől biztositsuk a tanaldi mondanival6egyszerdsitésének s . a
szegányes nyelvi eszközökhöz formethisanak alland6 gyakorlását:
II ■ Az ir 6311a1„411124124g-AiEtagAkfailigaill

A szóbeli kifejező jartasság fentiekben ismertetett sa t*.

tossága az irásbeli kifejező jártasságra is vonatkozik, hiszen e
két jártasság ugyannzon nyelvi tevékenységnek g a gondolatok ki.
fejezésének sejétos megjelenési formals. Az a különbség azonban g
hogy a gondolatok irásbeli kifejezése nem az artikuláció szervei
által létrehozott hang formájában hanem a kéz mozgása által megovalósuló irás formájúban realizálódik, sajátossá g a szóbeli kife4
jező jártasságtól is eltérővé teszi az irásbeli kifejező jártas-.
ság kialal;itásAnak munkdjdt.
sajátoss5g lényoge abban van, bogy a szóbeli kifejező
jártasság maködésónek üteme szdk határok között mozog. A booze.ids csak em, bizonyos határig lassitható l e határ alatt alkalmat.- •
lanná válik a gondolatközlésre: Ezzel szemben az résbeIi kifej..
zés üteme nem befolyásolja annak eredményességét: Ebből az követ.
kezik g hogy az irásbeli kifejezés kevesebb automatizált komponens

lfo
eel is működhet, és a tanuló segédeszközöket is haszmahat:
Ugyanakkor a beszélőt mindig segiti a konkrét szituáció,
módjában al meg nem értett gondolatát ismételni, magyarázni: Az
ir6 egjén mind e segitségtől elesik, ezért gondolatait egészen
pentosan, félreérthetetlenül kell megfogalmaznia, ami alapos**.
fontoldst igényei..
Végül: amig a beszéléshez egyidejűleg hallgató fél is
szükséges, eddig az irásbell kifejezés más személyek egyidejá
remuködésemélkül vé6sezhető:
Mindez ez irásbeli kifejező jártasság kialakításának MegP■
szervezése és irányítása szempontjából azt jelenti, bogy e jártaa»
ság fejlesztését. a tanulő egyedül, önállóan is végezheti: Ezért
mint alOvetkező fejezetben látni fogjuk * az frásbeli kifejező
jártasság kialskitásának f6 formája a tanuló otthoni munkája:
liI. Az audit4a_mgclEILAArtassé kialakitásának
22100ssiaM
A tanult nyelv beszédütemének, hanglejtésének, artikuláció-'
jának általánosan érvényes sajátosságai valamennyi nyelvre Vpnats
kozóan megállopithntóak, megállapitottak.Ezen átlagokon, "normá
kon!' belUl azonban mind a beszédütemet, hanglejtést, mind az arti
kuláoiót illetően viszonylag nagy eltérések mutatkozhatnak: Más a
nó beszéde, mint a férfié, másként hangzik a fiatald; öregé stb:
Elég két szabálytalan nöVéod, eraetleg hiányzó fog, mar más lesz az
artikuláció:. A tanuló nem a nyelvtudomány által megállapított nor
mdknak megfelelő beszédet fog hallani az élétben, hanem mindig egy

a szabályostól kissé eltérő konkrét személy hangjAU
Ebb61 sz a metodikai követelmény adódik, hogy az auditiv
megértés jártassága esak akkor fog eredményesen funkoioniani t ha

JJV
nemcsak a taneir beszédének /felolvasásánaki megértését tanulják
meg a tanulók; hanem a különböző nemhez, korhoz, idegrendszeri
tipushoz tartoz6 ; lassabban ós gyorsabban beszélő ; hivatalos hang.
hordozással és érzelemmel telitetten artikultilá stb, egyszóval az
616; eleven külföldit is: /A hiradásteohnikai eszközök széleskörit
elterjedése ma titelr leb,etővé teszi e követelmény betartását.17

An Az

analitikus olvasási AártasatiR kialakitiednak

eta Jekt ossága,
Az analitikus olvasás tulajdonképpen szőtár ; esetleg grammay`.
tikai táblázatok segitségével folyó 8=1116 tevékenység: B jártasstigkialskuldsa feltételezi a szótár de táblázatok könwed hags.
nellattinak asajdtitását is Ube fakad az analitikua olvasást
jártasság kialakitásával szemben ttlimasztand6 sajátoe metodikai
követelmény, illetve elvt
Az analitikus olvasás jártasságának kialakitását cigy kell
megszervezni; végfpni ; bogy a tanuló erre alkalmas idegen
szöveget

116sn szőttir és táblázatok segitSégével /nem a tanár
,

szótárt és táblázatot helyettesitő segitségévelt/ a jártasság kialakulásához szükséges mennyiségben olvasson: /No preparáljon,
forditson; ahogy ez szokásos, hanem o3lvassont/
itt A

zintetikuis o4lvaseisi Jeirt,asalia ktalakitelairvaig
salitosseisce

A szintetikus olvasás szemben az analitikus olvasással
nem teszi lehetőv,4 aemmlfefle segédeszköz használatát A tanultinak

4172
az első olvasás utdn meg kell értenie a szöveget: Az alapfogalmak
tárgyalásakor mér rémutattunk errs, hogy a szintetikus olvesds Nrtességa nem az analitikus olvasási jértasség egy magasabb faka,
ami az analitikus olvasást N.:1888dg kialakitása után fejleszthető
ki ,a tenulóban ,- hanem attól egy minőségileg különböző nyelvi te'
vékenwségt
A szintetikus olvasás már az oktatás legkezdetén is végez.bota Egyedüli feltétele a ma. ismert 68 elsajátitottl illetve
egészen kevés ismeretlen szóva]. nyelvi eszközökkel megfogalma,
1
zett,isneretlen tartalmu szövegg
Az s2V követelmény kézenfekvő: A nyelvoktatást ugy kell
megszervezni és végezni, hogy a tanuld az oktatás legkezdetétől
folyamatosan szintetikus olvasásra slkalmas v a szintetikus OA
vasási jértesság kialakuldsához elegendő mennyiségd idegen nyelvi

szöveget olvasson:

Hatodik fejezet

AZ malau MINT 1d$ZStGEK1S JÁRTASSÁGOKKILAKITÁSK.
MóDSZEREI
Az első fejezetben kifejtettak, bogy a nyelvektatás hagyoményos "módszereit" /direkt, kombinált stbd a különnemd jelensőgek zagyva konglomerátumának tartjuk. Ezért az id gen nyelvi készségek és jártasságok kialakAásának módszereiről szólva az emlitett
"Módszereket" eleve kizárjuk vizsgálódásaink köréből. Az első fejezetben arra is utaltunk, bogy az általános didaktikában módszernek
nevezett jelenségeket /beszélgetés, magyarázat, gyakorlás stb./
a nyelvoktatásban is alkalmazandónak tekintjUk, bogy a módszeitan
fontos feladata azoknak a sajátosságoknak a kutatása, amelyek e
jelenségak nyelvoktatásban történő alkalmazásából adódnak. Végtil
arra is rtimutattunk, bogy a szocialista országok didaktikájában
külön csoportot képeznek
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dj ismeretek feldolgozásának módszerei,

és külön csoportot alkotnak az ismeretek megszildrddtésának, a
készségek és jártasságok kialakitásának módszerei. E klasszifikációs törekvések közi Nagy Sándorét aki a didaktikai feladat
alapján osztályoz tartjuk a legindokoltabbnak, ezért ezt tekint.jak kiindulási alapnak:
Nagy Sándor az ismeretek megszilárdAásának, a jártasságok

és készségek kialakAtisdnak módszereitilt 1: a tankönyv anyagának
megtanulását, 2. a gyekorlást de 3. az ismétlőst tekinti:
Amikor e bárom módszernek nevezett jelenséget az idegen
nyelvi készségek ős jártasságok kialakitásában alapvető módszernek
tekintjUk, ős egész vizsgálódásunkat e jelenségek köré vsoporto-

AR
sitjuk, az alébbimegszoritásokkal kivánunk élni.
Teljes mértékben egyetértünk Nagy Sándornak azzal a törekvésével, hogy a gyakorlást, az isnétlést és a tankönyv anyagának . megtanulásitt nem a jártasságok és készségek kialdatása 2 ha-

(

nem az ismeretek megszildrditésa g12 a készségek, jártasságok kia-

lakktása módszereinek fogja fel. Az ismeretek megszilárdAdsit és
a készségek, jártasságok kialakAását nem lehet egymástól elvellasv•
két jelenség különválasztása az ismeretek megszilárditését
biflázássá, a készségek és jártasságok kialal4tását tires, formális
játékká degradálná.
Amikor fejtegetéseink soran témánk jellegéből fakadóan
tekintünk az ismeretek megszilárditásának kérd 'éseitőL amint erre

az előző fejezet bevezetőjében is utaltunk . 2 akkor nem a fent
jelzett jelenségek különválasztét s' éről van sző, hanem a gyakorlás,
ismétlés és tanulás készség -és jártasság-fejlesztő vonatkozásai-

nak vizsgálatáróli és egy másik vonatkozás, a megszilárditás vizsgálatának mellőzéséről.

2. Nagy Sándor a tankönyv anyagának megtanulásáról beszél.
A nyelvtanulás nem elsősorban a tankönyv anyagának, szövegének
megtanulását jelenti, ezért a tanulás kérdéseit vizsgálva, témám.
,kat nem korlátozzuk csak a tankönyv anyagának megtanulására, hanem

a tanuló más tanulási tevékenységére is kiterjesztjük azt.
3. Megjegyezzilk, hogy a szocialista.didaktikában módszernek

nevezett jelenségeket nem tekintjük módszernek/igy tehát a gyakori..
'164 ismétlést, tanulást sem/. Bár a módszer fogalmára vohatkozó
álláspontunk kifejtése nem tartozik e munka keretei közé, az egyértelmdség és az ellentmondások elkerülése megköveteli, hogy legs»
lább utaljunk .e problémára. Ugyanis az elsó fejezetben és az

alábbiakban is van olyEn megállapités, amely ellentétben áll az
Oktatási módszer fegalmának jelenleg általánosan elfogadott értelmezésével ós azzal a felfogással, hogy a gyakorlds, ismétlés,
tanulás módszer:
A maszerfogalmával kapcsolatos kérdések vizsgálata nemm

vim*, hogy nem fér bele témánkba, de alábbi fejtegetéseink nem
is teszik feltétlenül szükségessé: Az , ugyanis semmit nem változtat
a lényegen, bogy a gyakorldst, ismétlést és tanulást régen az okm
tatás technikájának, tanalaknak nevezték, ma módszernek mondjuk,
a jövőben pedig valami más elnevezéssel

A gyakorlds, is.

métlés és,tanulds ettől függetlenal a készségek és jártasságok kia

lakitásában alapvető fontossággal birt és fog bi'rni a jövőben is:
Ezért

nyelvoktatás elméletének elsőrend6 feladata l hogy a ackorm
lést, az ismétlést As a tanulást a nyelvoktatás sajátosságainak
A

figyelembevételével tanulmányozza: Ezt azért szükséges hangatilyoznit mert érthetetlen módon a nyelvoktatás mód.:zertana alig fordit
gondot a gyakorlás, ismétlés de tanulás elméleti kérdéseinek vizsgálatára:
A fentiek értelmében az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakitása szempontjából kisérletet teszünk a gyakorlds„
ismétlés és tanulás vizsgálatára, a nyelvoktatásban történő alkal.
mazdsuk sajátosságainak tanulmányozására.
GYAKOil lÁS

A gyakorlás az idegen nyelvi készségek és jártasságok kiaN
lakitásának legalapvetőbb módszere:Gyakorlds nélkül lehetetlen elm
sajáttani idegen nyelvet: A gyakoris nyelvoktatásban betöltOtt
szerepéről azt is mondhatnánk, hogy a Jól szervezett nyelvoktatás
időben is tknyomd-részt gyakorlásból 611 Az olyan nyelvoktatás,

ahol az oktatási idő jórészt a nyelv különféle jelenségeinek
magyarázatával, szövegfeldolgozással /desifrfrozással/ telik el,
és a tényUges gyakorlásra az oktatási ára töredéke és nyem tagnyomó többsége jut, az ilyen nyelvoktatás nem vezet és nen is ve.zethet eredményre.
A nyelvoktatás és gyakorlás viszonyéval szemben tehát az
alábbi követelmény EillAható fel. Az idegen nyelvek oktatását
tisy kell megszervezni, hogy az oktatási idő döntő többségét mi-

na hatásosabb gyakorlás töltse ki.
követelmény megyalósitására irányuló törekvés till a gyskorlással kapcsolatos fejtegetéseink középpontjában.

I.

Az idegen nyelvi liyakor1do elvei

A gyakorlás a tanár által irányittott, ellenőrzött, a msg.
szerzett ismereteket alkalmazó, önálló tanulói tevékenység. Végrehajtásával, elvégzésével szemben - mint minden ads tevékenységgel
szemben - mindenkor de minden körülmények között betartandó követelményeket, elveket állAhatunk fel. Az általános didaktika
fejti ezeket a követelményeket /a gyakorlás tudatossága, rendsze-

ressége stb./. A feladatunk az lesz, hogy ezen követelményék közül
a legfontosabbakat a nyelvoktatás sajátos körülményeire alkalmazzuk,
és kiegésztsiik azokat az ickgen nyelvi készségek és jártaasAgok

kialakitésának eredményessége érdekében betartandó sajátos követelményekkel, elvekkel.
A nyelvgyakorlás tudatossága
1. A nyelvgyakorlás tudatossága mindenekelőtt azt jelenti,

hogy a tanuló világosan látja a gyakorlás célját. Tudatában van
annak, hogyha az adott gyakorlatot elvégzi, mely idegen nyelvi

alapkészségek, Összetett készségek, jártasságok fognak benne kia.
lakulni, megszilárdulni, fejlődni..,
2. A nyelvgyakorlás tudatossága másodszor azt jelenti, bogy
a tanuló ismerje a ‘ gyakorlandó nyelvi tevékenység, cselekvés
végzésének menetét; Korábban már utaltunk arra, hogy a nyelvi tevékenységnek nincsen keze a leiró nyelvtan szabályaihoz, a nyelvi te.
vékenység nem a grammatikai szabályok szerint folyik; Ezért a
nyelvgyakorlds . tudatossága nem a exammatikai szabályok tudását, figyelembevételét jelenti.
A beszédkészség alapkészségeinek kialakitására irányuló

gyakorlás például akkor tudatos v

don .e l haatanuló ismeri
1-

az adott grammatikai Aelkaocsolat tartalmát /anyanyelvi megfele.
lőjét/, és tudja, hogy e jelkapcsolatba mely tipusti lexikai jelek
léphetnek be.
A korábbiak során már.utaltunk arra, boo a metodikai iro.

dalomban manapság egyre-másra kikezdik a tudatosság elvét, hogy a
tudatosság a grammatikai szabályok ilyen vagy olyan mértékd ismeretét jelenti. Mivel a tudatosság elvét a metodikusok nem tudják me g.
cáfolni hát nértelmezie. Ezen értelmezés szerint nem kell min.
dent megmegyarázni, az utánzásnak is van szerepe. SzerintUnk a tudatosságot csak egyféleképpen, az általános didaktikában kifejtett
módon lehet érteni. A tudatosság elvdt ' a nyelvoktatásra alkalmazva nem a tudatosság értelmezésében van a bai l, és nem azon kell változtatni, hanem abból adódik a probléma, bogy a nyelvmetodikusok
olyan dolgot akarnak tudatositani, amelynek tudetositása a nyelvi
tevékenységmdködése, elsajáttása szempontjából felesleges, amelyeknek /a grammatikai szabályoknak/ az idegen nyelvi jelek mezi
merésében van szerepe. A tudatosság ilyen jellegd értelmezése

alapján annak megvalósulását a grammatikai szabályok gyakorlati
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alkalmazásában látják a nyelvpedagógusok: A probléma csak ott ven t

hogy a grammatikai szabályokat nem lehet a gyakorlatban alkalmazni,
mert olyan nyelvi tevékenység, vagyis olyan nyelvi gyakorlat nem
létezik, amely e grammatikai szabályok által leirt módon folyik
ilyen ne-I tevékenység„mint erre már utaltunk, nem idegen
nyelvi tevékenység„ tehát neOgyakorIat

hanem anyanyelven folyó

faadatmegold6 tevékenység.
A nyelvgyakorlás rendszeressége
1. A nyelvgyakorlás rendszerssge az idegen nyelvek oktatásában azt jelentil hogy az oktatás egészjdőtartmnAra kiterje.
•dően a gyakorlatok egymásra 4016 rendszert alkotnak. A jelenle.
gi

iskolai nyelvoktatásban a gyakorlds, egységes rendszeréről nem

beszélhetünk. Nemcsak aZ oktaidsi évek távlatában nincs rendszer
a gyakorlatok egymásutánjában, de még egy röVidebb időszak /fél
év t iogyobb téma/ gyakorlateindk egymásutánjában sem lehet semmi.
főle előre megfontolt rend zert terszerdséget, következetességet
felfedezni:
És et érthető is. A gyakorló tanártól nem lehet elvárni,
hogy gyakorlatrendszert dolgozzon ki.. A nyelvoktatás egész idő.
szakára kiterjedő egységes gyakorlatrendsZer'kidolgozása a tankönyve
ben vagy Milan könyvben, gyakorlatiVdjteményben /de inkább külön
könyvbeni/ a nyelvoktatásügy legsürgetőbb feladatai közé tartozik.
•

2: A gyakorlás rendseressége továbbá azt jelenti„ hogy min-

i

denoktatási órának, házi Ailadatnak legyen mg a maga konkrét
gyakorlási célja, és ennek elvégzése rendre, hézagmentesen történ.

jékmeg: Minden egyes gyakorlat - a maga Idejében és a gyakorlás
:egész rendszerében a maga-hOlyért végeztessék el.

A nyelvgyakorlás változatossága
1. Az idegen nyelvi gyakorlás változatossága azt tgényli,
bogy minél sokfélébbek legyenek a nyelvgyakorlatok: De a gyakorlatok változatossága, sokfélesége önmagában 'még nem elegendő, ha
például egy ideig a gyakorlás egyik vagy néhány formáJát, egy J6
idemulva ads formáját használja a tandr. A gyakorlás akkor változatos ha a gyakorlás különféle formái a tartalomnak megfelelően
gyakran és széles skálában váltogatják egymást.
2: A figyelemmel, fáradékonysággal kapcsolatos lélektani
törvények, amelyekre a változatosság mint ,elvi követelmény épül,
arra is utalnak, bogy mennyi ideig tarthat egy-egy gyakorlási forma alkalmazása, mikor a,legOélezertibb változtatást eszközalni.
Ez természetesen annyiféle körülménytől függ, bogy a konkrét jelen•
ségek figyelembevételével az al ott esetre vonatkoztatva mindig vsak
a tanár döntheti el: Ilyen figyelembeveendő , körülmények például
a tanulók életkora, az osztály felkészültsége, a gyakorlat nehézségi foka Penergiaigéné"/ stb.
3: A gyakorldsnaknemcsak formailag, hanem tartalmilag is
változatosnak kell leanie A nyelvgyakorlás mindig egyuttal vala..
miféle gondolati tartalom kifejezése vagy felfogása is. Ha ez a
gondolati tartalom egyh4ngi, a gyermek számára közömbös, érdekte.4

len, nem eléggé fordulatos változetos, akkor a legváltozatosabb
forma mellett is a gyakOkás keserves, kevés eredményt hozó,
ra8zt6

áv4 válhat:
A nyelvgyakorlás fokozatossága

.

Az általános didaktikából ismeretes utánzó

felidéző és

alkotó jelbggd gyakorlás egymásra épülő nehézségi fokozatai a

/90
nyelvi gyakorlásban is betartandók. Előbb például igy kérdezünk:

Pa11462222f12147 Majd ennek begyakorlása után: Howl utaz
Végül: Vasárnap mit csinál tak a fiur
a gyerekek?
-r-

?

A fokozatosság azonban nem elsősorban azt jelenti a nyelvgyakorlásban, hogy valamiféle fokozatokat kellene minden körülmények között betartani: Bér • mint a fenti példa mutatja - gyakran
ésszerd lehet ilyen egymásra épülő fokozatok betartása t . a fokozatosság lényege mégsem ez, hanem az adott gyakorlat nehézségi fokitnak feltétlen figyelembevételi de az adott nyelvi jelenség gyakor-

lásénak olyan megszervezése, hogy .ezt mindig előbb 'a legkönnyebb
gyakorlás vezesse be

és innen haladjon a tanuló at egyre nehezebb

gyakorlatok elvégzése
A. nyelvgyakorlás könnyedsége
Minden gyakorlatnak étféle nehézségi foka lehet' abszolút és viszonylagos. A nyelvgyakorlás abszol4t nehézségi foka a
gyakorlatok egymáshoz való Viszonya alapján jut kifejezésre: egyik
gyakorlat abszelit értelemben nebezebb vagy könnyebb egy másik
gyakorlatnél: A gyakorlás fokozatosságának elve az ilyen jellegd
jelenségek figyelembevételét követeli meg.
A gyakorlatok azonban nemcsak egymáshoz viszonyAva lehetnek könnyebbek , vagy nehezebbek, hanem a tanuló felkészültségéhez
viszonyAva is. Egy gyakorlat abszolút értelemben e legkönnyebbnek minősülhet, a tanuló számára esetleg mégis megoldhatatlanul
nehéz lehet.
Ilyen értelemben a tanuló felkészültségéhez viszonyitva minden gyakorlatnak elvégezhetnek, de nem kinlódva, rengeteg időt
elpocsékolva elvégezhetőnek,' hanem viszonylag könnyedén, egy megr
'hatérozott ütemben, idő alatt elvégezhetőnek kell lennie:

Ez jelenti a nyeligyakorlás könnyedségének elvét.
Minden tevékenység több-kevesebb automatizált komponenssel
mdködik. Már utaltunk arra, hogy az automatizált komponensek meny.
•

nyisége a tevékenység egy meghatározott formájún belül egy bizonyos
határon túl magának a tevékenységnek a jellegét, minőségét változtatja Meg. Igy vélik az olvasás desifrirozássá, a gondolatok idegen nyelvi kifejezése anyanyelvenvégzett feladatmegoldő tevékenységgé sib:
A könnyedség,- mint a nyelvgyakorlás elve azt a követelményt
álltja fel minden nyelvgyakorlattal szemben, bogy olyan mérték.
ben alkalmazkodjék a tanuló felkészültségéhez, melynek eredménye.

ként a tanuló tevékenysége mindig megmarad nyelvi tevékenységnek,
és ez az idegen nyelvi tevékenység ütemében is közel 411 az adott
nyelv normAihoz.
A könnyedség elvének betartása nemcsak azért elengedhetet.
lent mert ellenkező esetben a tudatos kpmponeneelc mennyiségének

megnövekedésével a tevékenység eltorzulhat, jellege megváltozhat,
és nyelvi tevékenység helyett például szövegfeldolgozást gyakorolunk /abogy ez a nyelvoktatás gyakorlatdban •általánoW, hanem mo'
tivoleiós és időtakar ékossági
szempontból is.
.

Minden olyan gyakorlás, amely lényegesen eltér a gyakorlan.

dó tevékenység általános ütemétől, mégha megoldható is a tanulók
számára, a kinlódva, verejtékezve végzett munka elveszi a tanuló

kedvét a nyelvtanulástól. A könnyed, normális ütemben végzett
nyelvgyakorlás /mint minden más munka/ kielégülést, sikerélményt
nyajt.
A könnyedség elvének betartása ugyanakkor megsokszorozza
az ugyanazon idő alatt elvégezhető gyakorlás mennyiségét. Ez az
időtakarékossági szempont a nyelvoktatásban döntő fontossággal

biz', mert ennek következtében lényegesen megnövekszik a tanulókat érő különféle nyelvi ingerek mennyisége.

A nyelvgyakorlds hibátlansága
A' nyelvgyakorlás fokozatosságának, könnyedségének és más
elveknek a betartása elvezet egy tijabb követelmény, a nyelvaa/

korlás hibátlanságának megvalósithatóségéhoz.
A nyelvgyakorlds hibátlansága azt jelenti, hogy a tanuló
minden gyakorlatot eredményesen, helyesen old meg. Elvileg nem
követhet el hibát. Azdrt csak elvileg, mert a gyakorlás helyes..
edge, hibátlansága sok tényezőtől függ. E tényezők WWII a gyakor.
ids megtervezésekor csak az állandó jellegdeket /az osztály
gos felkészültségét, a gyakorlat abszoliit nehézségi fokát stb./
lehet figyelembe venni, az esetlegeseket azonban nemi /ilyen
esetleges tényezők például egyes tanulók lelkiállapota, az oszo.

telly pillanatnyi hangulata stb./
Az oktatást igy kell megtervezni és megszervezniA h'
gyakorlás eredményességét befolyásoló állandó tényezők figyelem.

bevételével, hogy a gyakorlatokat a tanulók elvileg hiba nélkül,
helyesen legyenek képesek megoldani.
Az Amerikai Egyesült Ailamokban nyelvpedagógusok és
trotechnikai szakemberek az ugynevezett elektronikus, előre programozott nyelvtanitó gépek különféle tiPusait dolgozták ki. E gdpek mdködési elve arra kényszeri: tette a programok összeáll tóit,
hogy apró lépésekből egymásra épülő hibamentes gyakorlatrendszert
dolgozzanak ki. B.F. Skinner professzor szerint bebizonyosodott,
hogy az ilyen gyakorlatokkal hibátlan eredményeket kaphatunk.L
Szerintünk, az iskolai nyelvoktatásban ilyen értelemben
nem beszélhetünk a gyakorlatok hibátlanságáról, mert az éppen adott

tényezők jed
sokféle hiba elkövetésének forrásai, Os ezeket az esetlegeilliemszámbavenni, sem kiküszöbölni nem lehete
Az amerikai nyelvoktató-gépek ilyen vonatkozás'i tényeit,
tanulságait mégis fontosnak tartjuk, mert azt bitonyitják, hogy
lehetséges az olyan nyelvgyakorlási rendszer megteremtése, amelyben elkerülhetők a tanulók /fatal tömegével elkövetett hibák, me- •
lyeknek folytonos javitgatása nemcsak sok időt vesz igénybe, hanem gyakran magát a nyelvi tevékenységet is eltorzitja.
A nyelvgyakorlás kollektivitása
Az iskolai idegen nyelvi oktatás mindig kisebb-nagyobb csoportokban történik, mindig egy állandójelleg' csoport, kollektivs vesz abban részt. Ebből az következik, hogy minden olyan gyakorids, amelyben a kollektiva egy vagy csak néhány tagja vesz
részt, a többi a gyakorlás passziv szemlélője, esetleg figyelemmel
kisérője, amikor még azt sem lehet maradéktalanul elérni, hogy a
gyakorlásból kirekesztettek figyeljenekYks
: ilyen gyakorlás na.
gyon kevéssé hatékony. A gyakorlds eredményessége, hatékonysága
azt követeli, hogy sz egyéni, vagy csak néhány tanulóra kiterjedő gyakorldst lehetőleg elkerüljük, és a csoport egészét egyidei-

jaleg tevékenykedtető gyakorldst részesitsilk előnyben: A gyakorlás kollektivitásának elve' nem az egyéni gyakorlás kizárását, hanem a kollektiv, az egész tanulócsoportot foglalkoztató gyakorlás feltétlen előnyben rőszesitését jelenti, törekvést olyan feltételek létrehozására melyek segitségével általánossá tehető a
kollektiv gyakorlás.
Az id egen nyelvi

forradi

Az idegen nyelvek oktatásának módczertanában a gyakorlás
elméleti kérdései gyakran háttérbe szorultak. Ugyanakkor a

nyelvoktatás gyakorlata a nyelvgyakorlatok gaZdag, sokféle for-.
máját, változatét termelte
Azok a kisérletek, amelyek a nyelvgyakorlatok tarka gazdagságát valamiféle rendszerbe kivénták foglalni, nem váltak

a rolvtanitás hatékony aegitőjévé.
Ennek okra a következők: 1. Magukat a különféle gyakori..
latokat„. mint az elvégzendő tevékenység kereteit hem lehet
klasszifikálni: legfeljebb olyasféle felosztások lehetségesek, mint pildául. irdabeli és szóbeli t aktiv és passziV
#
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me
,, , Analitikus es szintetikus
stb. gyakorlatok.

Az ilYenlelósztás . azönban nem viszi előbbre, nem segti a
nyelvoktatás ügyét. A klasszifikációnak at ad értelmei, ha
olyan rendszert sikerül feláll‘tati„ amelybe valamenrvi eddig
ismeretes gyakorlat belefér, és ugyanakkor*a rendszer üresen'
Maradt helyei xijabb lehetőségeket térnek fel, illetve nemcsak
valamennyi meglevőt foglalja magában, hanem valamennyi lehetsős
gesre is utal: Ilyen értelmA rendszerbefoglalást nem az egyes
konkrét nyelvgyakorlatok szinte áttekinthetetlenül. gazdag variációin kell elvégezni, hanem a gyakorláson mint folyamaton. 2. A
Jelenlegi nyelvgyakorlatok ttillnyomórészt arra Az alapgondolatra
épülnek, hogy a gyakorlás nem nyelvi tevékenység, hanem éppen
gyakorlás eredményeként jön létre a, nyelvi tevékenység /beszd..
irds stb./. Ez a téves felfogás a klasszifikációs törekvé..

sekben is kifejezésre jut. M.SZ.Iljin ezt a problémát igy fegalmezzo meg: "Ezért a klasszifikáció alapját a mha nem beszéd
beszéd /Aescao_nye recet meWszembeállitésnak kell képeznie"

AUSZ.Iljin . kiemelése/:5Egész eddigi fejtegetéseink ellentétben áJ.lnsk ezzel a

lg.f
felfogással. Azt tartjuk, how mindenféle nyelvi gyakorlás
beazia ornyelvi tevéken,ységt, az olyan gyakorlás, amely
lentétben All a nyelvi tevékenység kritériumaival vagy lénye*
gesen eltorzLtja a nyelvi tevékenységet /desifrirozds stb./ az
nem nyelvgyakorlás, hanem az adott idegen nyelv eszközeivel
végzett gyakorlds. /Hogy az utábbi tipus6 gyakorlásnak vane
egyáltalán értelme t az más kőrdősd
A fentiek értelmében nem a nyelveyakorlatok, hanem a
nyelvgyakorlás formáinak rendszerbe foglalására teszünk kisérletet arra az elvi álláspontra helyezkedve, how az idegen nyele
vi készségek és jártasságok kialaktását célzó gyakorlás nyelvi
tevékellyság, egyszerdsitett, a körülménye'khez alkalmazott nyel.
vi tevékenység:
Ha a gyakorlást nyelvi tevékenységnek fogjuk fel, akkor
nem nehéz megtalálni, a klasszifikáció alapjául szolgáló elveket:
A nyelvi tevékenység jellegéből, lőnyegéből látszik helyesnek
kiindulni:
A nyelvi tevékenység célja a gondolatok cseréje. A gondolatcserőhez több /legalább kettő/ szubjektum szükséges. A gondolataikat kicserélő egyének között /nevezztlk őket rgr elvi Ur- ,
salaia,k/ meghatározott nyelvi viszony állhat fenn3; Attól függően,
how milyen a nyelvi társak közötti viszony, a nyelvi tevékeny
stig jellege különféle lehet:
A nyelvgyakorlás. mint nyelvi tevékenység klasszifikálásának első kiinduld pontja tehát a nyelvi társak közötti nyelvi
viszony lesz.
A nyelvi tevékenység gondolatokat hordoz. Attól függően,
how mi az egyén viszony a a gondolati tartalomhoz, megváltozik
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o nyelvi tevékenység jellege: A nyelvoktatás klasszifikációjának máik szempontja a nyelvi tevékenységet végző egyén szubjektiv , viszonya e tevékenység által hordozott gondolati tartalomhoz.
Megjegyezzük s bogy csak az idegen welvi készségek és
jártasságok kialakitását célzó gyakorlást vizsgáljuk.
Az idegen nyelvi gyakorlás formái a tanuló és a
pyelvi társ viszonya szempontjából
A tanuló Os a nyelvi társ közötti viszony a fly elvi tevékenység egyidejüségében,. illetve különidegiségében és a , nyelvi
társak páros easy kallektiv viszonyában 'jut kifejezésre:
1. A tanuló és a nyelvi társ között az egyidejd nyeivi
tevékenység az auditiv welvi tevékenységi formákban valósul
meg: Ezek a következő gyakorlási formákat adják:
a/ Szóbeli kifejezés. Egy vagy néhány mondat szóbeli meg..

fogalmazása.
b/ Elbeszélés: Hosszabb-rövidebb gondolatsor összefüggő
szóbeli kifejtése a tanuló általi
e/ Hallgatás: A nyelvi társ fatal 'auditive kifejtett
gondolatsor megszakitás nélküli meghallgatása, magév.
tése:
d/ Kérdésfelelet. Háromféle változata lehetséges: a

nyelvi társ csak kérdez, a tanuló csak válaszol; a
tanuld csak kérdez, a.nyelvi társ cask válaszol; felváltva kérdez. és válaszol a tanuló l illetve a nyelvi
társ.

e/ Párbeszéd. .A kérdés‘felelethez hasonlóan a tanuló és
a nyelvi tat közötti időben egybeeső nyelvi tevékeny...
eft megnyilliénuldsi formái változóak. Egyszer produkt‘v„

másszor receptiv a tanuló nyelvi tevékenysége. De am4
a kérdés-felelet esetében a váltakozás csak kérdések
és feleletek váltakozass, addig a párbeszéd vagy tisztán a tanuló és nyelvi tars kijelentő, felszólitó
közléseiből épül„ vagy kérdés-felelettel tarkitva:
f/ Ktös nyelvi tevékenység. Ha a tanuló és a nyelvi társ
közös nyelvi tevékenysége eredményeként jön létre a
gondolat kifejezése /bianyos mondat kiegészése,
közös mondatalkotás/ akkor közös nyelvi tevékenységről beszélhetünk.
2: Amig az auditiv nyelvi tevékenységi formák mindig egra.
idejiiek a tanuló és a nyelvi tars között, addig a vizualis,
irdsbeli gyelvi tevékenységi formák különideiek. A tanuld
kifejezett gondolataita nyelvi tars gyakorlatilag cask akban kifejezett
kor olvassa el, amikor a tanuló mar nem végzi a nYelvi tevékenységet, illetve a tanuló mindig a nyelvi tars által mix° korábban
megagalmazott szöveget olvas:
Ebből következik, bogy 0. bar az irásbeli kifejezés és 01vasas ugyanazon nyelvi tevékenység megnyilvánulása - a fentiekben felsorolt gyakorlási formák közül hiányzik a párbeszéd, a
többi pedig az alábbiak szerint módosul.

a/ Irásbeli kifejezés.
b/ Fogalmazás.
c/ Kérdésre adott irásbeli válasz. A különideIdség termé s. zetes következpénye, hogy kérdés-felelet nem lehete.
séges, csak megadott kérdésekre lehet válaszolni /az
más kérdés, amikor az irő személy párbeszéd formájában fejezi ki mondanivalóját/.

d/ Hiányos mondatok kiegészitése. /Különideja közös nyelvi tevékenység./

e/ Civasás.
3: Valamennyi fenti gyakorlási forma a tanuló é a nyelvi
társ viszonya szempontjából egyéni /páros/ vagy kollektiv lehet.

a/ A páros nyelvgyakorlásban csak egy tanuló és egy nyelvi
társ /tendril tanulótárs 'az olvasott szöveg irója, a
tanuló által irt 'szöveg leendő olvasója/ vesz részt.
Az osztály többi tagja figyelemmel kíséri a nyelvi
tevékenységet vagy más jellegd nyelvi tevékenységet
végez:
b/ A kollektiv nyelvgyakorlás esetén az egész osztály
egyidőben végez azonos

nyelvi tevékeny-

séget: Amig a páros nyelvgyakorlásban valamennYi
nyelvgyakorlási forma minden probléma, technikai ear,.
köz nélkül megvalósitható l addig a kollektiv gyakorlás.
ban csak a vizuális, xritsbeli 'gyakorlási formák ős az
auditiv formal közül a hallgatás alkalmazható, illetve csak ezek a formaY-Ik
eran almazEist a gyakorlatban.
Az elbeszélés, a kérdés-felelet, a párbeszéd, a se).
beli iondatkiegészités mint gyakorlási formák kollek.
tiv alkalmazása az iskolai nyelvoktatáshan nehezen
oldható meg, mert ha egyszerre több tanuló beszél,
akkor egyrészt egymást zavarják, másrészt a nyeavi
társ, ha egyedül All szemben valamennyi beszélővel,
1

valamennyit nem figyelheti, és igy egyiket sem fogja
megérteni, de ha minden tanulónak külön nyelvi, társa
van /tenulőttirsa/, az sem segit a probléma megoldásén,

mert a hangzavarban nem fogják egymást megérteni,

Ng

ugyanakkor a tanár iránytó szerepe is lehetetlenné
válik*

A fenti közismert tények végső soron azt jelentik,
hogy a beszélés elsődlegességének metodikai alap.
elve és a gyakorlás kollektivitásának elve között
ellentét áll Penn' A beszélés elsődlegességének elve
az iskolai nyelvoktatásban egyéni szóbeli gyakorlás/
sal new valósi tható meg, mert ilyen gyakorlás mellett
nagyon kevés módja van a tanulónak arra s hogy beszélt
glen, ugyanakkor a-gyakorlás kollektiv formája az audi.
tiv-motorikus gyakorlásban nem alkalmazható a fentiek.

ben kifejtett okok miatt: Meggyőződésünk, hogy csak
ezen allentét feloldásától remélhető az iskolai

oktatás eredményességében lényeges előrelépés* Atneneti
megoldásként sokat segithet az ugynevezett kórusos
kollektiv gyakorlatok fokozottabb alkalmazása, de a

végső megoldást a hiradástechnikai eszközök felhasz.
nálásától remélhetjük* Ezen technikai eszközökkel
szemben támasztandó követelményekt az osztályban Idvő tanulók akkusztikai elszigetelése egymástól, /logy

ne zavarhassák egymást; a tanár irányitó és ellenörző
munkájának biztositása olyan körülmények között is,
amikor az egész osztály egyszerre beszél* A hiradás.
technika jelenlegi fejlettsége mellett a fenti követelmények kielégithetők, és mivel az ilyen berende-

zések nem túlságosan költségesek, gyakorlatilag meg.
oldhatók. Az alábbiakban- a maga helyén- részletesen
ismertetünk egy ilyen csoportos auditiv gyakorló berendezést:
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Az.idegen nyelvi gyakorlás formái a nyelvi
tevékenységet végző tanuló és a gondolati
tartalom6 viszonya szempontjából
A nyelvgyakorldst végző tanuló és a gyakorlás mondatai
által hordozott gondolati tartalom viszonya didaktikai szempontből kétféle lehet: amikor a gondolati tartalmat a konkrét szi.
tuáció hatására maga a tanuló hozza létre, vagyis a tanuló szub.
jektiv mondanivalóját fogalmazza meg a nyelvi tevékenység Alta;
amikor a tanuló a nyelvi tevékenység által hordozott gondolati
tartalmat különböző módon készen kapJa•meg, és az

készen

kapott gondolatokat önti idegen nyelvi formába.
A fentiek fimvelembevételővel kétféle gyakorlási forma
között tehetank különbséget; a szituatfv és az irányitott nyelv.
gyakorldsközött.
1.A szituati'v nyelvgyakorlás azt jelenti, hogy a tanuló
szubjektiv mondanivalóját fejezi kiqanult idegen nyelven. A
tanuló ilyen viszonya az idegen nyelv eszközeivel megfogalmazandó gondolati tartalomhoz ugyanazt a gyakorlési formdt /pl. kér..
dés.felelet, párbeszéd, irásbeli kifejezés stbd minőségileg

más jelleivé teszi: /Az iskolai nyelvoktatás gyakorlatában ez
a gyakorlási forma például az ugynevezett szabad beszélgetésben,
az idegen nyelvi óravezetésben, szabadon választott témáról irt
fogalmazásbm, illetve szóban elmondott elbeszélésbea stb. realizálódik./
2. Az irányitott nyelvgyakorlás azt jelnti, hogy a gondolati tartalmat nem a gyakorlást végző tanuló hozza létre egy
természetesen adctt szituáció alapján, hanemkészen kapja vagy
magát a gondolati tartalmat, vagy egy mesterségesen létrehozott
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szituációba kell magát be leélnie, beleképzelnie.
A tanuló ilyen 'viszonya az idegen nyelv eszközei által bardozott gondolati tartalomhoz minőségileg megváltoztatja a gyakor.lási formákat /az elbeszéldet, a párbeszédet stbd.
Az irányitás két formában valósulhat meg.

at A tanulók a gondolati tartalommal együtt az idegen nyel.
vi formát is kapják„ de azt csak reprodukálniok, megiamételnift kell: /Auditiv és vizuális másolás, utánmondds./
bi A tanuló csak a gondolati tartalmat kapja, a Velvi for.
máballntést neki kell elvégeznie.
A gondolati tartalmat megadhatjuk anyanyelven vagy ide.
gen nyelven, amikor annak pontos visszaadását követel.Ilk meg /aro6bAli ?ramy irdsbeli forditési; amikor csak a
témát határozzuk meg, amelyről beszélgetni, elbeszélni,
fogalmazni stb. kell a tanulónak.
A gondolati tartalmat /témdt, szituáciáti megadhatjuk
továbbá képek ős más szemléltető eszközök, a tanuló
tel végzett tevékenység, megfigyelés stbi segítségével:
„III. Az idegen nyelvi_makorlás eszközei
Az idegen nyelvi készségek és jártesságok kialacitásához
szükséges gyakorlás bonyolult, sokrétd tevékenység. Ahhoz, hogy a
gyakorló pedagógus e tevékenységet a tanulókkal eredményesen vő-

geztethesse, különféle eszközökre van szüksége; gyakorlatgyüjteményekre, szövegekre /olvasményokrat, szemléltető eszközökre,
technikai eszközökre és segédeszközökre:
A nyelvoktatás elméletének kétirányú feladata van a nyelvgyakorlás eszközeivel kapcsolatbal Egyrészt ki kell dolgozni
azokat az elveket, amelyek alapján eredményesen használható eszkö-.

zöket lehet létrehozni, másrészt tisztáznia kell ezen eszközök
használatával szemben felállitható elveket, ki kell dolgoznia a
használatuk metodikáját.
Az alábbiakban nem arra vállalkozunk, hogy a nyelvgyakorlás
felsorolt eszközeit mindkét emlitett vonatkozásban vizsgálat tárgyává tegyük és a problémákat részletesen kimeritsük. Egyes kérd'.'
sokat /a szerintUnk legfontosabbakat/ részletesebben, másokat rő.

videbben tárgyalunk, ismét más jelenségekről: cask emlitést teszünk,
csak a problémafelvetést végezzük el.
OyakorlatgydjteménYek
A gyakorlással szemben . felállitott elvi követelmények/rokozatosság, rendszeresség stbd:annyira sokrétdek tis figyelembevételük olyan na.

igényel, bogy a gyakorló tanártól nem lehet

elvárni a gyakorlatok gyakorlatrendszerek kidolgozását: Olyan egy-

séges szempontok és előre átgondolt tery szerint összeállított gazr.
dag gyakorlatgydjteményekre van szükség, amelyekből a gyakorló tanAr a körülmények figyelembevételével bőségesen válogathat.
Milönbsen fontosnak tartjuk az alapkészségek, azokon belül
is a beszédkészség alapkészségeinek kialakitását célzó egységes,
az oktatás egész időszakára kidolgozott gyakorlatrendszer megalkotását.
Az igy kidolgozott gyakorlatrendszerek között célszernek
látszik különbséget tenni a-szerint, hogy ceak a tanár munkáját
hivatottak.e segiteni, vagy a tanulók kezdbe is el kell juttatni
azokat: Az előbbieket - ezek elsősorban az suditiv gyakorlási for.
mák célszerd külön könyvben a tanárok számára kiadni, az utóbbis.
kat pedig a szokásos módon a tankönyvekben elhelyezni.

A különféle gyakorlatrendszerek, gazdag tarteltedds vato.
zatos formájá gyakoriatadjtemények az idegen nyelvi készségek
és jártasságok kialakitdsának legfontosabb eszközei: Ilyen eszköz
nélkül nem remélhető a nyelvoktatás eredményességének jelentős ja.
vuláda.
A gyakorlatrendszerek, gyakorlatgyifjtemények összeálli:tásának
elvi követelményei elsősorban a metodikai alapeivekből és a gyakorlds elveiből adódnak.
Szövegek /olvasmányok/
Azáltal, hogy az ‘tt szöveget, az olvasmányt a gyakorlás,
az idegen nyelvi készségek és jártesságok kialakitását alzd way.
gyakorlás eszközei közé soroltuk, szembekerültünk a metodikai irodalomban általánosan elfogadott állásponttal az olvasmányok szerepét illetően: "a szöveg a tanuló szókincsnek forrása és a nyelvtani formák lelőhelye.' Ez a mondat igen találóan fogalmazza meg a
nyelvoktatási célra összeállitott szövegakkel kapcsolatos évszázados metodikai szemléletet: E felfogás következménye az ismeretlen
szavakkal és grammatikai jelenségekkel agyonterhelt olvasmány,
amiből törvényszeraen következik az 4ynevezett olvesmányfeldolgozdis időtrabló, sziszifuszi munkája. Ez pedig egyrészt magát az
vesmányt teszi a "feldolgozáson" kivU másra szinte csaknem teljes
mértékben alkalmatlanná, másrészt - mivel az olvasmányfeldolgozás
/auditiv előkészitéssel vagy anélkül/ az oktatási idő több mint
felét emészti fel .0 megakadályozza a may iskolai körülmények között
történő eredményes oktatását:
Ezen alit& igazolása, és a veleszemben álló, az olvasmányt
/

az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakitását célzó

gyak-orlásnair felfogótt álláspontunk kifejtése azt igényli, hogy
a gyakorlós más eszközeitől eltérően e kérdéssel részletesebben
foglalkozzunk.
Az idegen nyelvi olvaemányok fankcióját meghatározó felfo,
gds legkézzelfoghatóbban az olvasmányok összterjedelmének manoYiségében, az olvasmányokban szereplő szavak ismétlődésének gyakoriságában. jut kifejezésre: Ezért problémánkat ebből a szempontból
közelLtjük meg.
Egyik német nyelvkönyvtink olvasmányai például összesen
8 ezer szóból állanak /a névelőket, a étigét. ős az előljárókat
nem számoltuk/: Ez a 8 ezer szavas szövegmenpyiség 2 400 különi,
féle szóból variálódik.
ERY

6 500 szót tartalmazó orosz nyelvkönyvünk olvasmányai.

nak e szómennyisége kb. 1 500 szóból variálódik.
Az előbbi esetben az átlagos előfordulási index 3,3 az utób.
biban 4,3. E4 azt jelenti, bogy az olvasmányok Osszterjedelme az
elsajátitand6 szavaknak mindössze 5-szörösét teszi ki. Mdsszóval:
az olvasmányok szövegében minden harmadik-ötödik 526 ismeretlen.
A szógyakorisági törvény segitségével könnyen megállapithat.
juk, hogy a 3-5'szörös átlagos előfordulási index mit rejt magábani,
ha megállapftjuk, hogy a tankönyvekben szereplő egy.egy sző minimális előfordulása Ands/ metkora számot képvisel. Formuláinkból kiin.
dulva ez az érték is kifejezhető: Ha az Összes terjedelmet
= X.S.imin segitségével kapjuk meg, akkor az imin =
Az I és S értékét vegyük a két könyvből kapott számok átlagának
/1 = 800 + 650 : 2 = 7 250; S = 2 400 + 1 500 2 = 1 95441/: Ak
értéke, mint tudjuk állandó /k = 50/.

of
Tehát
7 250
;an

=0

7

50-1 950
Ez azt jelenti, hogy az elsajátitandö 1 950 szó mintegy
50 %-a /ldsd sz salmi dbrdt/ elméletileg 0,7.-szer fordul elő.
Mivel ez gyakorlatilag természetesen new lehetséges v mert egy sző
egyszernél kevesebbszer nem fordulhat elő, nyilván a csak egyszer
előforduló szavak száma emelkedik mag, vagyis jóval több, mint 50 5i.
Végső soron a fenti adatok azt mutatják, hogy az elsajátiian-

dó szavak minimális ismétlődése a tankönyvek szövegeiben/Fenti számitásainkban az egynél jelentősen kisebb szám elsősorban
abból adódik, hogy a német tankönyvben new vettük számdtásba a névelőket a létigé t

az elöljáró szókat./

Ez a jelenség, vagyis az, hogy az elsajátitandó szavak mintegy 50 %.0a es& egyetlenegyszer fordul elő az olvasmányok szövegei..
ben, az idegen nyelvi taukönyvirodalomban általános,jeltne4g4
Mintha az lenne a cél, hogy minél rövidebb szövegbe minél több

meretlen nyelvi jelenséget zsthsoljanak bele a tankönyvirók. Ilyen
vonatkozásban kiemelkedő teljesitménynek szálat például az általá-

nos iskola orosz nyelvkönyveink sok olvasmánya. Például az V: osz.
tdlyos könyv VIII. leckéje egy 12 szavas szövegben 5 uj szót sze.repeltet.
Az olvasmányirdsnak ez a gyakorlata azt eredményezi, hogy
a szövegek hihetetlenül nehezekké, a tanuló számára gyakorlatilag
olvashatatlanná válnak. Az olvasás folyamatában a nagytömegő Jame*
retlen jelenség miatt az olvasási tevékenység tudatos komponensei
d(4
olyan mértékben szaporodnak fel, hogy az magdt az olvasását minőségileg más tevékenysége, desifrirozdssd változtatják.

Az ismeretlen szavakkal tulterhelt szöveg megfejtdse renge*
teg időt igényel. Mivel egy-egy árán csak néhány soros szöveget
lehet keserves munkával "feldolgozni", az olvasmény tartalmi mon
dandvalója elsikkad, szétdarabolódik.;
Yayen levés mennyiségii szövegben nem lehet megvalósitani a
1
szavak kivént mértékd ismétlődését, a funkcionális tartományukhoz
tartozó leeontosabb jelenségek szerepeltetését.
Egyszóval a jelenlegi siövegek nem alkalmasak arra, hogy a
nyelvsyskorlás eszközei legynek. Segitségükkel például.nem lehet
kialakitani a szintetikus olvasés jártasságát, nemcsak azért, meat

az ilyen nehéz sWivegek minden egyes mondatát "fel kell dolgozni",

1
le kell forditani, hanem azért sem, mert a szintetikus olvasás
ds
Jártasságpinak kialakulásához sdkkal töbW 757-tanuló által olvashatő

szövegre van sztikede: De a szőbeli kifejező jártasság de a beszéd..
készség fejlesztésének segitésére sem alkalmasak az ilyen szövegek,
mert olyan olvasményról beszélgetni, amelyben a szavak jelentős
része új ismeret, nagyon nehéz.
A jelenlegi olvasményok csak arra jók, hoW-betöltvén a
szavak ds grammatikai ismeretek lelőhelyének szerepét-felemésszék
a Welvoktatásra forditott idő nagyobb részét, és megakaddlyozzék
a rwelvtadttis eredményessdgét2
A fenti helyzetkép után vizsgáljuk meg azokat a követelm6.
pyeket, amelyek megvalósitása az idegen pyelvi olvasmőnyokat az
idegen nyelvi gyakorlás alkalmas eszktizeivé teheti.;
lifindenekelőtt szükséges az olvasményokat differenciálni.
Jelenleg van. az olvasmény általában ds az e'zzel kapcsolatos alapvető oktatói tevékenysdg az olvasminyfeldolgozásd Ilyan olvasmányokra ninesen szükség: Csak olyan idegen nyelvl szövegeknek, olvasmi-

.2a7nyoknak leit létjogosultsága az iskolai nyelvoktatásban, amelyek
batározott céllal iródtak, amelyek egy meghatározott gyakorlási
cél szolgálatában állnalc:, Ilyen olvasmányok az analitikus olvasás jártasságénak
kialakirtását segitó szövegek, amelyekben Olyan mennyiségd ismeretlen szó szerepel, bogy a tanuló /az oktatást órán vagy otthon/
szótárral a kezében önállóan képes legyen azt elolvasni és megértei.
ni : /A tanár csak akkor eagit, ha a tanuló-nem tud valamely prob16-

;

mával önállóanmegbirkózni4/
Egészen mils jell' lesz az olyan olvasmány, melynek segitségével a szintetikus olVasást gyakoraljáka tanulók: Az ilyen szö-

vegben már csak egészen kis mennyiségben szerepelhetnek ismeretlen
szavak, de ezek közül is csak olyanok, amolvek nem akaddlyozhat.
jdk meg az első olvasás alapján történő megértést /a szituációból
megérthető, egy már tanult szó családjába tartozó stb. szó/:
Ismét más lesz az olyan olvasmány jellege, amelyet a tanár
vagy technikai eszköz olvas fal az auditiv megértés gyakorlása érdekében.
E* más lesz az olvasmány akkor is, ha azt csak elolvasás.
ra ás ismét más ha megtanulásra szánjuk; 104aként alakulnak azok a
szövegek, amelyéket a tanár felügyeletével,r 40 máskint azok,
lyeket otthon olvasnak el a tanulók:
aZ.Továbbá az összefdge olvasmányokbanmem szerepelhet is..
maretlen grammatikai jelenség: A grammatikai jelenségéket a tan*.
:

16knak más módon, erre a :Cara szerkeztett . Mandatok segitségével

kelimaaismernift: /Nem eisajátitaniokl/ Az más kérdés, hogy az
olvammánybanlehet és szükséges is a napirenden lévő grammatikai
jelenségeket koncentrálni.i'

lod9

Ezt a követelmőnYt egyrészt azzal indokoljuk, hogy az ol.
vasdst mint nyelvi tevékenységet egy minőségileg más tevékenység
/a grammatikai jelenség magyarázata/ beőkelődése eltorzitja,
óacabolja, természetellenessé teszi, másrészt az olvasmányok
vUl sokkal egyszerdbb lényegretőrő mondatok segitségével a gramma.

tikai •jelenségeket megismertetni.
aHarmadszor t az olvasmányok ne csak az elsajátAandó szavakatntartalmazzék, hanem olyan szavakat is, • AMelyek hem képezik az
oktatás tárgyát: Ezt egyrészt az eredetiség, a természetesség elve

követeli meg: az anyanyelvi és idegennyeivi receptiv tevékenység.
ben egyaránt mivel az nem alialmazkodik az olvasó, hallgató tu.
deasához viszonylag gyakran fordulnak elő olyan szavak, kifejezéi
ask, amelyek esetlegesek, kival esnek a roceptiv nyelvi tevékenysé.
get vtbző személy nyelvi ismereteinek határán, másrészt tartalmilag jó szöveget i könmen olvasható] a tanuló felkészaltségót pontosan
/
/
:
figyelembevevő szöveget nem lehet VW irni, ha a tankönyvíró csak
az elsajátitandő szavakat használhatja, illetve a megirt szöveg
velamennYi szava megtanulandó szó lesz:
Itt nem az ligynevezett produktiv ős receptiv szavak közöt
ti különbségtételről van szó. Ez felesleges megkölömböztetés, mert
nem azok a szavak lesznek produktivak vagy receptivek, amelyeket
llyeneknek minősítűrjk , és amelyeket ilymné •kivánunk tenni s hanem
azok, araalyekaz oktatás folyamatában sokszor, illetve kevésszer
fordulnak elő:
Mi olyanszavakról beszélünk, amelyeket egyáltalán nem kell

elsajátitani:Ezek az esetlegesen előforduló szavak egy későbbi
egy későbbi
olvasmányban is előbukkanhatnak, némelyek az oktatás el4rehalaciet4
szaiaszában elsajátitandd szavakká is válhatnak.

og

Ezek az olvasmányokban spontán módon bekerülő szavak nemcsak hogy nem sajátitandók el, de még csak 4, ismeretlen szónak

sem számitandókw A szövegben Ugyanis közvetlenül a kérdéses szó
után zárójelben következik a madatbeli szituációnak megfelelő je.
lentése. E megoldás segitségével a tankönyvszerző olyan szöveget,
f

/

olvasmányt ir, annyi uj szóval, a szavk olyan ismétlődésével ;smi.

lyent akar s illetve amilyent a körülmények megkivánnak:
ugyAnAkkor az olvasás tényleges olvasássá, a tanuló önálló
'munkájává tehető, Os teljesen kiküszöbölhető

aZ

időtrabló "olvas.

mányfeldolgozás":
E megolais alkalmazásával szemben az alábbi'megszorAások.
kal szükséges élni: soak az olvasási készség kialakulása után haszndIható az ilyen olvasmánY s mart azok a tanulók akik még az adott

idegen nyelven nem tudnak olvasni ) az ilyen zárójeles, esetlegesen
előforduló szavak olvasása során megoldhatatlan nehézségekbe Utköz.
nének; az auditiv megértés gyakorlására szánt szővegekben ilyen raze.
Vak' természetesen nem szerepelhetnek; és Végül nem lehet visszaél.
ni e megoldásta lehetségekkeU Nem lehet ttilterhelni az olvasmánytilyen zárójeles szavakkal, mart

8Z

egy bizonyos határon tul

ugyanúgy eltorzitand az olvasmányt) mint jelenleg a sok ismeretlen
az els06-

szó,

titandó szavak ismétlődésének, előfordulásának lehetősége a záróje-

les szavak szdmanövekedésém;k arányábank-e-4,.

Hoc me3,yik az a fels6 határ, amikor mar hátrányossá válik
a zárójeles szavak használata, azt kisérletekkel kell majd pontosan
mégállapitani:Vélemdnyünk szerint, két gépelt soronként nem haled,

hatják meg átlagosan az egy szót'

4. '1444,Aigy kell megszerkeszteni az olvasmányokat, hogy

azok egyszerre

egy alkalommal elolvashatók legyenek, yaw ha fel

is kell azokat osztani, a részekre bontást a tartalma figyelembevé.
telével lehessen elvégezni:

Az

olvasmány több részletben veld elol-

vasása ilyen módon is csak kivételként alkalmazhatd.
B követelmény megvaldsithatósága egy-egy szöveg, olvasmány
terjedelmét eleve meghatározza: Egy - egy szli'veg elolvasására szánt
idő maximtun5.10 pere lehet i Vert sem az oktatási drából, sem a tanu.
ló otthoni munkájából, erre a célra szerintUnk • több idő ,nem fOrditható egyrészt azért l mert sok másféle nyelvi tevékenységet is
kell az oktatási órán és otthon rendszeresenNégezni, másrészt
azért f mert egyféle tevékenység bizonyos idő után fdrasztővá Valk:
Xilduljunk ki tehát az olvasmány terjedélmének megállapitásakor az
AAPV

olvasmány elolvasására forditható idő fent megjelölt mennyiségé.

ből

Mivel 10 pere alatt hozzávetőlegesen száz Sornyi /5-4 oldal/
gépelt szöveget lehet folyamatosan elolvasni, ezért egy olvasmány
maximális terjedelme legfeljebb 100 gépelt sor léhet:
A tankönyvirodalom tanulmányozása arra az eredményre vezet,
hogy általában 8.10 sornyi gépélt szövegnél nem lehet rövidebben
megfogalmazni egy egységes OdszefUggő tartalmi mondanivalót. Az ol.
vasmány terjedelem alsó határa tehát hozzdvetőkegesen 10 gépelt sor-

nál nem lehet kevesebb:
*Módon 10-100 sor között látszik helyesnek sz egyszerre,
egy alkalommal elolvasandó idegen nyelvi szöveg terjedelmét reali.
• Bogy
zeilni.its e maglehetősen tág lehetőségen belül egy konkrét olvasmány
milyen terjede1m6 lesz, az mindenekelőtt az olvasmány céljától,
jellegétől függ. Például természetes, hogy az analitikus olvasásra
szánt szövegek lesznek a legrövidebbek, az auditiv megértés fejlesz-

tését szolgáló olvasmdnyok /amelyeket a tanár vagy technikai esz.'

köz folyamatosan olvas fel/, lehetnek a leghosszabbak: Természetesen egy-eiY olvasmánYterjedelme a tartalmi mondanivalótól és sok
más körülménytől is Viggo
JFAz eddig elmondottakon kivül az is szükséges, hop. ag 01.

vasmAnyok összterjedelmét tudatosan megtervezzük: A desifrirozó ól.
vasmányfeldolgozásk felszámolása, az idegen nyelvi szöveg 461 basz.
, nálható nyelvgyokorlási eszközzé váltortatása vOgső soron azon mUlik,
hogy milyen mértékben sikerül megoldani az elsajátitandó szavak
szükséges arányill laze elosztását az olvasnányokbara Ugyanakkor a
szdvegeknek kell biztositaniok az , elsajátitand6 szavak , szükséges
mértékh ismételt előfOrdulését is.'
E probléméle csak a szöVeg öSszterjedelmének a . jelenlegi
összes terjedelem sokszoroséra emelésével oldható .111 111 t g+

A metodikai irodalomban nem ismeretlen a szövegok t olvasmánYOk fellazitására irányuló törekvés, a szőkincs sokrétd megforgat4.
sával, variálásável kapcsolatos próbálkozás:
Ilyenek például Michael West p:a/balkozatMi vagy a Szovjet.
/
1
/0
'unióban folyó legújabb kisérletek: E kisérletékben 5-10*Szere
sére:
emelték a szöveg mennyiségét, és igy a kcrábban összetsúfolt 826.
.mennyiség laze eloszlása könnyebbé tette az.olvamistazij ős kordbtan tanult szavakkülönféle szituticiőkbansokszor megismétlődtek,AZ
eredmény: szilárdabb,,magasabb szinvonal tudás:' ,
Az általunk ismert ilyen jellega törekVések:azonban az cavesDAM funkciójáról kialakult dvszázados felfogds keretei között marad.
nakt -vagy eltalőzzék a szdveg jelentőségét:' A legnagyobb hibájuk

azonban abból származik, hogy newtudták elnhletileg fiatárni,a0
olvasmányok szövegének összes tarjedelms„ , az elsa3átitand6 szavak

ismétlődése közötti összefüggéseket, nem tudtAk kimutatni, hogy
mitől függ az olvasmányok összes terjedelmének mennyisége, bogy
van szOkiség egy meghatározott mennylo,
tulajdonképpen mennyi szövegre
, 7

séga szó meghatározott mromm44144 ismétlődéséhez: Az olvasmányokban
szereplő különféle szavak átlagos előfordulási indexe - mint lát.

tuk - nagyon keveset mond.
A szógyakorisági törvény ismeretében a szükséges szöveg.
mennyiség a kívént feltételeknek megfelelőeneyzakt módon előre neg.
éllapitható:
Ehhez két jelenség számszera adatai szükségesek: 1: tudnunk
kell az Összes elsajátítandó szavak számát, amelyeknek az olvasmd.
nyokban szerepelniök keiltSti 2: meg ken, határozni, hogy mennyi
legyen egy-egy .szó minimális előfordu24sa,/i_4 o illetve egy-egy
szó minimalism hányszoros előfordulását kívánjuk eldrni az okta.

tás egész időszakában feldolgozandó szövegekben:
Mint a korábbiak során bemutattuk, a jelenlegi minimális
előfordulás a lehető legkisebb, vagyis egy körül mozog: ,
Annak megállapítását, hogy mennyi legyen a minimdlis előfordulás, nem tartjuk feladatunknak: A szovjet 'kísérletek figyelembevételével‚véleménytink szerint, a jelenlegi eggvel szemben hozzávető.
legesen 10.15: Ez a mennyiség hozhatja mega gyökeres változást,
ilyen mennyiség esetén remélhetjük, hogy az olvasmányok olyan köny.
nydvé válnak, melynek eredményeként valóban olvasmányok, a tanulók

által önállóan elolveshat6 szövegek lesznek; az olvasmányok a 'daftféle nyelvgyakorlás eszközeivé válhatnak:
A fentiek:figyelembevételével az imin = 1.20, az S = 2002 000 intervallumban egy diagramma segitségével leolvashatóvá tettük
a megirand6 tankönyvek szövegeinek összes terjedelmét /I/ az elsajáti.

,243

000 OZZ

000 00?
000 09k

000 09I000 0 14
o

000 OZP

.

000 00k
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4'g
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000 09
000 09
000 Oh
goy .
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tan& szavak számának /S/ és azok minimális előfordulásának /lima
fgavényében. /Lásd.a

szánni Ora./ A formula már ismeretes.
I = 5* k • Irvin
Szemléltető eszközök

A szavak tartalma és formája közötti viszonyról szólva kifejtettük,. bogy a szemléltető eszközök és egyáltalán a aiemléltetés
alkalmazása az Iskolai idegen nyelvi oktatásban a jelentésfaltdrás

munkájában tévedésen alapszik.
A szemléltető eszicözöknek azonban a nyelvgyakorlásban nagyon
jelentős szertipak van:A szemléltető eszközök a nyelvgyakorlás leg.
fontosabb' eszközei közé tartoznak.

A gyakorlás formái közötta tanuló és a gondolati tartalom
viszonya szempontjából különbséget tettünk szituatív és itényitott
gyakorlás között A szemláltető eszközök az irányított gyakorlás
leghatásosabb eszközei: AZ anyanyelv segítsége nélkül lehetővé teszik,
bogy tartalmat adjunOk a tanár- a gyakorlatnak, olyi tartalmat
/különösen a tematikus képek esetébent, amelyék egészen közel

nek a tanulóhoz i csaknem sajátjává válnak) /fiiszen a tanulónak kell
kombinálnia e látottak alapján/ l amelyek egészen közel állnak, hason.
lítanak a valósága, a szituatív nyelvi tevékenységre.
Technikai eszközök
Korunkban egyre nagyobb szerepet játszanak a különféle
technikai eszközök. A nyelvoktatásban felhasználható bármiféle .

technikai eszközt a nyelvgyakorlás'k egvik eszközének tekintjük: E
megállapitásunkkal azt kivánjuk kifejezni, hogy a technikai eszkö.
zök az iskolai nyelvoktatás körülményei között, ahol gyermekek taní.
Use folyik,nem . válhatnak a nyelvoktatás kizárólagos eszközeivé,

hanem cask a nyelvgyakorl6s eszközeivé s de a nyelvgyokorlésban is
csak kisegítő szerepet játszhatnak:
A raft' használatos, technikai eszközökkel/rédió, televizió s
dia- és mozgó film, lemez4eltszó, magnetofon/ külön-külön nem

nunk foglalkozni.
Valamennyi közös jellemzője, hogy auditiv/a televizióndl és
filmnél vizuális ig/ ingereket közvett a tanulókhoz, a tanuló ezen
eszközök nAködésekor receptiv nyelvi tevékenységet végez. Recept.

tv nyelvi tevékenységben pedig twebnikai eszközök !AUDI is beiven van része a tanalóknak. A korábbiakban utaltunk arra s hogy az

oktatás folyamatában az ewes tanulót érő nyelvi ingerek több mint
90%-a auditiv, a legkisebb didaktikai értékli Jager:

Ez nem azt jelenti, ho a a fent említett technikai eszkörn,
zök neavektatásban betöltött szerepét, jelentőségét akarjuk lebes.

csUln14 Ezeknek a technikai eszközöknek az auditiv megértés jártae ,ságának kialakitásában, feJlesztésében döntő szerepük van, ez
auditív megértés jártasságának kialakitdskit célz6 gyakorlás fő eszközei lehetnek, de többet nem várhatunk tőlük. Az olyan vélem6»
nyek„ bogy az auditív, az audio.vizuális eszközöké a jövő a nYelv.atatásban,

elől tftesztik ezen eszközök auditív jellegét„

azt a tényt, hogy'esak hallás ős látás 1.43án - még ha a legtökéle-

tesebb is ez a hanghatás, vizuális hatás 4. nem lehet idegen nyelvet
elsajátitani. Az deget nyelv elsajátitása a szükséges mennyiggd
artikulációs-noterikus ingerek hatására„baugglutján l a beszélés
elsődlegessége metodikai alapelvének betartása, megvalósit6ee eked.
ményeként lehetséges.
Olyan technikai eszközök létrehozásán kell tehát céltudatosan

'fáradozni, melyek segítségével a tanulók bem éltetését a szükséges
mértékben megvalósíthatjuk, a beszélés elsődlegességének és a'

Zi6
gyakorlás kollektivitásánsk elvét betarthatjuk:

A

hiradásteehnika,

elektrótechnika mai fejlettsége mellett erre minden lehetőség adva van:
Csoportos auditiv gyakorló berendezések
Amerikában az előre programozott elektronikus rgelvtanitó
gépek olyan tipusai is mdködnek„ amelyek , egyszerre több tanuló,
egy kisebb csoport besz tanitdsát végzik. Ezeket a gépeket tömeges
iskolai oktatási célra nemesak azért nem tartjuk slkalmasaknak,
mart elődllitásuk nagyon költséges, hanemsdködési elvükből kifolyólag sem,

E gépek

a

tanuló teljes önállósAgát, öntevékenységét

igény-

/

lik, általában a nyelv tanitását, ugyanakkor a nyelvtandr helyettes4 tését kivánják megoldani. Az iskola nevelő funkei63áv4 kerülne
tehát ellentétbe az olyan elképzelés, hogy majd a fejlődés az ilyen
gépeknek adja át a nyelvtaaitás feladatát Ezeket a gépeket

sorban a felnőttek idegen nyelvi oktatáséba

"
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4

nahatóknak, valamint az iskolai nyelvoktatás egyik eszközeként a
nyelvgyakorldsban.
Az iskolában olyan technikai eszközökre van szükség, amelyek
megtartja a tanár irányitó,vezető szerepét, és smelyektől nem

álrn

enite.44,z(/'

taldban a nyelvtanitás segités-ét, hanem csak az auditiv nyelvgyakorie
lásban a beszélés elsődlegességének és a gyakorlás kollektivitásának
megvalósiiását várjuk, amelyek a sokféle gyakorlásnak csak egyik
eszközét képezik.
A sokféle lehetséges megoldás közül példaként az alábbiak.
ban lerunk egy csoportos auditiv /pontosabban: audioi.motorikus/
gyakorló berendezést, és bemutatjuk milödési vázlatát. /Mad a/a.
számú áb rát./hl/AZ suerikai de szovjet falkés, rekeszes elszigetelés

tObb 'százezer forintos költségkihatds miatt tömeges elterjesztésre
gyekor1atilag nem alkalmas'a
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Minden tanulót felszerelünk egy kétiránYu beszédtovábhltásra alkalmas készülékkel. Ez lehet például a telefonközpontokban al
kaimazott két fejhallgatóból és egy mikrofonból álló rendszer. A
tanulók mindkét fülén /yaw fülében/ elhelyezett hangszóró,

talihogy'a tanuló beszélés közben a hangszórókból saját hangját
hallja, az osZtály valamennyi tagját elszigeteli egymástól, az
osztályt egyedeire bontja !Ennek következtében valamannyi tanuló
'egyszerre beszélhet anélkül, hogy egymást zavarná. Hogy a mikro...
fon a környező tanulók beszédét ne vehensei azt különféle módon
oldhatjuk megí A legegyszerdbbnek létszik az e megoldás, hogy a
mikrofonokat a tanulók szájához közel helyezzük el: A szükséges
minőségü és teljesitményti mikrofonnal ilymódon az áthallás kikfl.
szöbölhetőí
Az igy elszigetelt tanulókat egy a tanár a kezeügyében lévő
kapcsolótáblán összekapcsoljuk a tanárral, aki - anélkül, hogy
erről.a tanulók tudnának - a beszélő osztály tagjai Wail azt ka p.
csolja a fejhallgatójára, akit akar: /Egy vagy néhány tanuló beszéd.
gyakorlatát, feleletét stb. esetleg magnetofonra is rákapcsolhatio
ja l emit utólag pontosan értékelni lehet./
A tanár mikrofonján keresztül teszi fel a kérdéseket, teszi

meg észrevEteleit tetszése szerint egy vagy.több tanulónak, vagy
az egész osztálynak a kapcsolótáblán alkalmazott gombnyomás wash..
• ségével.
E készülék segAségével a tanár közvetlen irányitása mellett
az egész osztály egyszerre végezhet beszagyakorlatot, megvalósftve
a beszélés elsődlegességének és a gyakorlás kollektivitásának elvét,
egyszerre olvashat hangosan az egész tanulócsoporti esetleg egyszerre
felelhet stb'

A berendezés segitségével a jelenlegi több mint 90 Zoos

/

auditiv nyelvi ingerhatdsok tetszés szerint a kiván/mértékre csök.,
kenthető4 és helyettük a szükséges mennyiség( artikultici&--motoriku

ingerhatások érhetik a tanulókat.
Segédeszközök
A nyelvgyakorlás eszközei közé soroljuk az ugynevezett se-

gédeszközöket is: Ilyenek: szőtár /4yomtatott, a tanuló által
.vezetett!, grammatikai táblázatok, munkardzetek stb:
Ezen eszközök használatával kapcsoltas kérdésekre nem kivdflunk kitérni mert nincsenek közvetlen viszonyban az idegen nyelvi
készségek és jártasságok kialakitásának problematikájával. Megem.
litésüket rendszertani helyük megjelölése miatt tartottuk szükség.
gesnek:
IV. idegen nyelvI Ryakorlat Q)
Az idegen nyelvi gyakorlds formái nagyszámi konkrét gyokor.i ,
latban realizálódnak: De bármilyen legyen is a honkrét gyakorlat,
bármely gyakorlási fbrmát képviseljen is, csak akkor használhatjuk
ki maximálisan a benne rejlő lehetőségeket, ha ew pontosan megfo
galmazott konkrét cél megvalésitására irányul, ha e c61 érdekében
nyer összeállitásts a cél fogja össze az egész gyakorlatot: Konkrét
cél nélkül a legjobb szándéki nyelvgyakorlat is fecsegéssé válhat:
A gyakorlás különböző formái . mint emlitettük . a konkrét
gyakorlatokban öltenek testet. E konkrét gyakorlatok pedig egy
konkrét célnak vannak alárendelve. Ugyis mondhatnánk, hogy a gyekorlatokat a cél kUlönbözteti meg egymást61. Ebből természetesen nem
az ktiv'etkezik, hogy a cél segAségével a gyakorlatokat klasszifikál.
ni let, mert ugyanaz a CYakorlat más tartalommal, esetleg egészen

Uo
más célt szolgálhat:
jelenleg a gyakorlatoknak leggyakrabban egészen általános
céljuk van: a beszédkészség 4=beszé4/ fejlesztése, az olvasás gyakorlásastbEz érthető egy o1yan metodikai rendszerre 4016 gya.
korlatban, amelyben még csak kisétlet sem történt az idegen nyelvi
készségek és jártasságok mint metodikai alapfogalmak tisztázására.;
A második fejezetben lert ezen alapfebalmak segLtségOvel
egészen konkrőttá tehetjük a gyakorlatok célját:
E szerint a nyelvgyakorlatok céljai az alábbiak lehetnek:
/
1. Az alapkészségek kialakitása: Ezen belül az artikulációs,
irds-, be1yesiási4., olvasási és beszédkészség alapkészségein
kialkAtisa, fejlesztése. Az egyes nyelvi készségek alapkészségein
bele pontosan meghatérozható de meghatfirozandó, hogy konkrItan me«

lyik alapkészség kialakitása, fejlesztése képezi a gyakorlás célját:
2. Az assoatett készségek kialakitása. Ezen belül valamennYi
nyelvi készség konkrétan megnevezhető és megnevezendő Összetett kész»
ségei:
3. Az idegen nyelvi jártasságok. A szőbeli kifejező jártasság,
az irásbeli kifejező jártasság, az auclitiv megértés jártassága, az
analitikus és szintetikus olvasás jártassága képezheti, a nyelv0akarlatok konkrét célját:
Olyan nyelvgyakorlatok természetesen nem képzelhetők el,
amelyek csak a kitfizött

cat

valósitják meg; valamennyi gyakorlat

egyszerre tÖbbféle feladatot old meg: Sift,

a

gyakorlcztoknak tudato-

san is megjelölhetők az elsődleges célok mellett a másodlagos stb:
céljai is azug
l yntivezett mellékgyakorlatok formájában. A mellékgya.
korlatokon

természetesen nagyszámu nyelvi jelenséggyakorld-

ss is Payik i amelyek számbavétele nem lehetséges ‚de nem is szükséges.

L2/
De midden egyes nyelvgyakorlatnak szükséges a célját maghatározni,
amelyre irányul, amelynek megvalósiidsára törekszik, amely köré
koncentrálódik az adott gyakorlat végrehajtásának folyamata.
továbbiakban konkrőt példákon vizsgáljuk meg az egyes
°

gyakorlási célok megvalósAását'a irányuló fontosabb gyakorldirokat

de-a célok megvalóitásának néhány problémáját*
Az alapkészségeket kialakAó gyakorlatok
Az előző fejezetben leirtuk a készségek, azokon belül az
alapkéAmsévk kialakitásának munkájébea t Jelen fejezetben peas a
gyakorlás fb%yamatában betartandó elveket. Most amikor konkrét
példáin kivánjuk bemutatni az alapkészségek kialakitását, tulaj-

donképpen a már ismertetett elvek gyakor14 alkalmazásának lebető,
migeire, módjaira kivánunk rámutatni*
Legyen a gyakorlás konkrét célja például ez orosz nyelvi
beszédkészség egyik alapkészségének kialakítása* Legyen ez az
alapkészség például a v

e állandósult grammatikai jelkapcsolat,

az előljárós eset egyes számban, amely meghatározott tartalmat horo
doz6 állitmány hatására lép miiködésbe: Például: Mi szigyinlv tyedtre*
Ebben a mondatban az alábbi alapkészségek maködnek:

Ugyanakkor az is látható, bogy az állítmány tartalmából indul ki a v . e jelkapcsolat' mdködésbe lépése. Ebben az esetben a
gyakorlat konkrét célja az alábbi kmesolatok létrehozása
korlása.

iftklitmárly

begya-

Az alábbiakban bemutatunk egy konkrét gyakorlatrendszert,
melynek gyakorlatai a fenti alapkészjég kialakititsgra irányulnak,
melyek elvégzése ezen alapkészség kialakulását eredményezi.
Miután a tanulók megismerték 84..4 jelkapcsolat tartalmát, anyanyelvi megfelelőjét, formáját és az állAmányhoz való
fent jelzett viszonyát /akár induktiv, akár deduktiv 'ton/, követ.
kezhet a gyakorlás első lépéseinek elvégzése, a kötött környezetben
folyó aakeaáselliesiNseV A kötött környezet például az alábbi
lehet:

Ja ucsusz v skole.
E környezet valamennyi elemét a tanuldctermészetesen már
korábbi tanulmányai alapján alaposan elsajátAották' E mondat nás
hányszori , eliamétlése után az egész osztály által, eggyel tovább
lépbettink,
2: Vegyük példának az alábbi gyakorlatot:

Vas szin/vasa doeska 5 t.

rabotajet v bibliotyeke

/v muzeje, v tyeatrep V unyivermage, v resztoranye, v
bufetye, v sole, v gosZtyinyicei?

Vála
sz:

4ye/ rabotajet v bibliotyeke /v muzeje.../:

Mint látjuk, e gYakorlatban , a közvetlen környezet állandó,
csak a lexikai környezet a változó: Az állandóan cserélődő, zeirő.
Jelben. megjelölt lexikai környezet azokból's szavakból 611, amelyeket a tanulék már korábban elsajátitottak; U I3 sző lehet, amit az
oktatási óra korábbi szakaszában yaw az előző órán dolgortak fel

a tanulók/például az állardóan.ismétlődő rabotajet: Utyanakkor egy
másodlagos cél j egy mellékgyakorlat is realizálódik a fent bemal....
tatott gyakorlatban, a birtokos névmdsok egyeztetése egyes számban,

vagyis az alábbi állandósult grammatikai Jelkapcsolatok, illetve

alapkészségek:

42

/vasa docsks/,

fi

/vas szia, tvoj ogyea l

41

it

/tvoja mama/. Ea a gyakorlatot meg

vizsgáljuk, láthatjuk, hogy e tudatosan beépitett melléigyakorle.
ton Javal egy sor esetlegesen szereplő alapkészség és más jelenség
gyakorlása is folyik.
•

Ez a gyakorlat a fokozatosság szempontjából, az általános

didaktika kifejezésével ave r tulajdonképpen utánzó gyakorlat:
A gyakorlandó alapkészsdget a kérdésben szereplő szituációban a
tanulónak egyszerden meg kell ismdtelnie:
3; Ha a mellékgyakorlatot például, amely a fenti gyakorla t.
ban szintén utánzó jellegdnek számit magasabb didaktikai érték6
gyakorlattd alakitjuk, nagyobb energiát vonhatunk el a 26 gyakorlat
végrehajtásától, egy kis lépéssel tovább juthatunk az önállóság
felé. Amellett változatosabbá tettük .a gyakorlást: A kérdés itt
ilyen lehet:
Kto rabotajet v bibliotyeke /v muzeje:../7
E kérdésre a mellékgyakorlatban szereplő alapkészségeket
a tanulóknak mix* önállóan kell ldtrahozniok, illetve alkalmazniok,
ezáltal a mellékgyakorlat alkotó jellegdvd walk, miközben'a'nona
datok állandó tagja s állandóan visszatdr6 ás a tanuló által minden
alkalommal megiamétlendő alapkészsége a v

e jelkapcsolat marad:

4: A fenti gyakorlatok elvégzése után ismét tovább
tünk Most a 26 gyakorlatot tesszük felidéző jellegtivé, a mellék.
gyakorlatot utánzóvá, de még mindig a rabotajet képezi az alit:aft
Ggye rabotajet vas szin./vasa docska i t p.17
Ebtmmi a gyakorlatban már a tanulóknak kell aip-44elkapcsolatot, alapkészsdget a mondatba beépiteniök, önállóan alkalmazniok,
de csak a már begyakorolt szavakon:

5. A fenti gyakorlatok elvégzése utánt« e gyakorlatrend«
szerben gondolkodva « sor kerülhet az állitmány véltoztatására,
cserélgetésére/él„ lakik, tanul, játszik, sétál

Ezeknek a

szavaknak a ftnkciondlis tartománya természetesen más és wisp
ezért a « e jelkapcsolatba újabb és újabb lexikai jelek léphetflak, illetve lépnek'be.,

1rniódon az adott alapkészség ktalakitására trényuló gyakorlatok egyre önállóbbét változtatják a tanuló nyelvi tevékenységét,

egyre újabb és újabb körnvezetben evakorolhatjuk be az adott alap.készséget, ezáltal egyre szélesebbé téve funkcionálásának tertile«
tét:
Ismételten hangsúlyozzuk, bogy csak példát matattunk be.
Sem a konkrét sorrend, sem a példákban alkalmazott megoldások: nem
elvi követelmények, hanem a különféle Om* alkalmazásának illusatréctói:
Az értikulációs„

belyest'rást és olvasást készségek

alaPkészségeinek kialakAása az előző fejezetben ismertetett sa«
játosalgaik figyelembevételével lényegében a fenti példákon bemu«
tatot médon realizált gyakorlatokkal oldható meg'
A bemutatott példák az auditiv gyakorlási forma közül a
kérdést«feleletnek azt a tipaSát képviselik, amelyben a nyelvi társ
csak kérdezi a tanulő csak válaszol.
Ez egyrészt ismételten at hangsúlyozza, hogy csak példák«
nil van szó, másrészt azt jelenti, hogy a gyakorlás még nem fejeződött be A beszédkészség adott alapkészségének mdködését a többi
nyelvi tevékenységi formában is be kell gyakorolni, hiszen vela«

menryiben egyaránt helyesen kell funkcionálnia: Tehát az adott alap«
készség gyakorlására koncentrált szöveg hallgatása, olvasása, vala'.'
mint az trásbelt gyakorlás útján 'folytatódik és fejeződik be az

adott alapkészség elsődleges kialakitésa.
Az alapkészségek kialakitását célzó gyakorlatok a gyakorlás
különféle formáiban realizálódnak. A legtipikusabbaknak 'mégis a
következőket jelölhetjük meg: a beszédkészség alapkészségeinél a
kérdés-feleletl'irásboli kifejezés, olvasás; az artikulációs kész-

ség alapkészségeinél az'utánmond4; az olvasási készség alapkészséspina az olvasás; az iréskészség alapkészségeinél az auditie és
vizuális másolds:
Az Összetett készs tiankat

ni .1x4 tri

gyakorlatok

Az idegen nyelvi összetett készségek tulajdonképpen a z .
állandósult hang-, betdsorok és a különféle lazább vagy szorosabb
állandó jellega szókapcsolatok:
Az Összetett készségek kialakLtása jellegUkbőlfakadóan
nem igényel sajátos, külön erre a célra összpontositott gyakorlatok
r
beállitését. Az uj hangsor, betUsor/szó/ esetén általában elegendő
azt néhálnyszor kimondatni, elolvastatni leiratni, bogy az összetett
készség elsődlegesen kialakuljon.
A beszédkészség Összetett készségeinél mér más a helyzet:
Az egyes fordulatok, szókapcsolatok egyetlen inditéssal történő
automatikus müködése már nehezebben érhető el: Kilian gyakorlatok
szervezése gzonban itt sem létszik szükségesnek:
Az alapkészségtejlesztő és jártasságfejlesztő gyakorlatokba
a zonban céltudatosan, mellékgyakorlat formájéban be kell épiteni a
beszédképzség kialakiiandó Összetett készségeit, hogy azok a gys.Pi
korlat folyamén többször, sokszor előtorduljanak:
Esetenként szükségessé válhat, hogy néhány fontosabb Összetett
készség kialakAása a gyakorlatok elsődleges célja legyen.

„U6
A fentiekből következik hogy az összetett kdszséganek
tipikus
nincsenek sa3átos4gyakorlatai, hogy az összetett készsdgek kialakitása érdekében valamennyi gyakorlási forma egyaránt alkalmazhat64.
Az összetett készségek :kialakitásának sajátosságai nem a
sajátos gyakarlatokban jutnak elsősorban kifejezdsre, hanem a tag.
nulásban. A beszédkészség Összetett készedgeinek kialaki ltásában
például a killönféle szövegek magtanittatdsa teszi sajátossá a
nyelvtanulás munkáját. /De erről majd a tanulással kapcsolatos
kérdések tárgyalásánál lesz szó./
A szóbeli kifejező jártasságot kialakitó gyakorlatok
A szóbeli kifejezés jártasságának kialakAását természetszerüleg beszéltetés utján lehet eldrni. Ilymódon a szóbeli kifejező jártasság kielakitásának sajátos, tipikus gyakorlatai a
tanulók beszéltetése útján megvalósuló gyakorlat4Valamennyi "be.
széltető” gyakorlat alkalmas tehát a szóbeli kifejező jártasség ki/
alakitilsára; vagyis valamennyi ilyen gyakorlat, függftlentil attn.,
bogy ez kifejezett célja-e r-az adott gyakorlatnak, seg4ti a szóbeli
kifejező jártasság kialakulását.
Szükséges azonban olyan "beszéltető" gyakorlatok beálltása
is, amelyeknek elsődleges céljuk a szóbeli kifejező Jártaeság feJ,.■
lesztése
A szóbeli kifejező jártasság fogalmának és a kialakItásával
szemben témasztott elvi követelmdnyeknek megfelelően a szóbeli
fejező jártasság kialakLtásáva irányuló gyakorlat célja kétféle
lehet: általános ás speciális.
A szóbeli kifejezds.jártasságát általánosan fejlesztő gyakorlatok elsősorban azok a gyakorlatok, amelyek a szőbeli kifeJem°

zésre, az elbeszélésre, a párbeszédre, a szituativ gyakorldara és
az irányitott gyakorlat közül azan megoldásokra épülnek, melyek
a lehető legnagyobb önállóságra . késztetik a tanulót mondanivalója
szóbeli kifejezésében* Az ilyen gyakorlatok képezhetik a szóbeli
kifejező jewtasság kialakitásának általános célját.
Ezen általános Jella' gyakorlatok mellett szükségesnek
látszik egészen speciális célokat megvalósitó gyakorlatok szerve*

zése is a szóbeli kifejező jártasság kialakittisa érdekében* Neve.
zptesen azon ellentmondás feloldására, amely a tanuló gazdag on
dolati mondanivalója és a szegénYes idegen nyelvi eszközök között
törvényszex4en fennáll.

Ezek a ' apecidlis szóbeli gyakorlatok abból állnak, bogy 4
tanulók ugyanazt a lényeget mondanivalót különböző nyelvi eszkO.,
zökkel fejezik ki.
Ez lehet például egy olyan gyakorlat, amikor a tanár msg.
Jelöl egy gondolatot; gondolatsort és a tanulóknak az a feladata,

hogy ugyanazt a gondolatot minden tanuló mils nyelvi eszközökkel
fejezze ki. Ezt a "ki tudja másként is mondani játékot" eleinte
anyanyelven látszik szükségesnek végezni, Előbb rá kell döbbenteni
a tanulót, hogy ugyanazt a gondolatot nagyon sokféle módon, a leg*
különbözőbb nyelvi eszközökkel lehet kifejeZni. Előbb hozzá kell
szoktatni anyanyelven a tanulót ahhoz, boa éljen e lehetőséggel,
bogy nem szükségszer' elvérezni a gondolat.eté kifejezése elé gör.
dülő első akadályon.

'

Ezután eleinte egyszerdbb„ majd egyre bonyolultabb gondola*

tok idegen nyelvi kifejezését látszik szükségesnek a "hogyan lehetne még kifejezni" módon gyakorolni:
.Az idegen nyelvi szóbeli kifejező jártasság e speciális

,2„, /

oélt.‘ gyakorlatait időben nem szükséges, nem ajánlatos hosszra

tervezni, de az oktatás egész időszakában rendszeresen végezni

Az Irásbeli kifejező jártasságot kialaató gyakorlatok
Az irásbeli kifejező jártasság kialakitását valamennyi olyan
írásbeli gyakorlat segiti„ amely a gondolatok önállő Írásbeli megfogalmazására készteti atanulót.
Legtipikusabb gyakorlata a fogalmazás, az irásbeli fordtds.

Mivel a gondolatok - irdsbeli kifejezésénél a pontosság nation
fontos, /nines mód kiegészitő magyarázatra, mint a szóbeli kifejezés.
nél/, a segédeszközök fiasználata' Egg azoknál is elkerülhetetlen,

akik viszonylag 01 tudják a nyelvet /még a nyelvtanárok átlagos
tudásszintjét meghaladó személyeknél is/. Ezért nem létszik
koltnak a segédeszközök nélküli irásbell gyakorlás, amely a jelenlegi oktatási gyakorlatban nem ritka jelenség.

Az irásbeli kifejező jártasság fejlettsége nem azon mérhető
és mérendő„ hogy egy szAk„ előre "szájbarágott" mit témáról mit tad
és mennyi hibával a tanuló, hanem azon, hogy a felkészültségéhez mért témáról egy meghatározott időegység alatt mennyit és milYen

szinvonalon tudott i(rni segédeszközök felhasználásával.

Ha az életben segédeszközöket kell használnia az irdsbeli kifejezéshez, mert anélkül nem képes pontosan és helyesen kifejezni
gondolatait még magasabbrenda nyelvtudással see, akkor járatossá kell

tenni a tanulót a szükséges segédeszközök használat5ban, akkor az
iskolában jelenleg általános gyakorlat, a segédeszköz nélküli

beli kifejezés ellentétben al a célszerséggel, az életszerdskgel.
id(

Az irásbeli gyakorlatok nagy előnye, hogy kollektivitás0 előtt

nincs semmi akadály : Ezt az előnyt jelenleg nem használja ki a
nyelvoktatás gyakorlata: Olyan technikai eszközök, amelyek segitségével a szóbeli gyakorlds kollektivitása megoldható lesz, még

sokáig hiányozni fognak az iskolák többségéből, ezért az irdsbeli
gyakorlatokban rejlő kollektiv gyakorlási lehetőségeket maximálisan
kellene kihasználni.
A tanal6 munkafüzete a szó soros értelmében munkafüzet legyen,
amelyben a tanuló az oktatási órán és otthon különböző nyelvgyakor..
latokat végez el valamennyi osztálytdradval egyidejdieg, amikor az
osztály valamennyi tagja p•oduktiv nyelvi tevékenységet végez:

110.

kollektiv irdsbeli gyakorlat természetesen nemcsak fogalmazás, form.
diteds stb. lehet, amely az irdsbeli kifejező jártasság fejlesztését
célozza, hanem más

elsősorban a beszédkészség alapkészségeit

fejlesztő szóban, irdsban váltakozó gyakorlás is.
Az auditiv megértés jártasságát kialakitó gyakorlatok
Az auditiv megértés jértasedge kifejlesztésének kérdéseire
a régebbi metodikai iroda1ornbn és gyakorlatban nem forditottak
külön gondot. Az auditi'v megértés elsajátitdsát nem tertottdk sajátos
feladatnak, olyan feladatnak, amelynek megvalósitdsa sajátos, e célra irányuló gyakorlatok összeállitdsdt ós elvégzését igényli:
Talán ez a magyarázata annak, hogy az utóbbi években e kérdéssel foglalkozó tanulvAnyok eredményei, amelyek a modern i előremutató metodikai törekvések hatására ásszellemében születtek, 361
beilleszkednek'eddigi fejtegetéseink rendszerébe«
E munkák közül R.L.Zlatogorszkaja tanulmánya a legátfogóbb
és eredményekben a leggazdagabb. Bdr fogalmi problémák nála is adód.
nak; nem tisztázta eléggé az auditiv megértés mibenlétét, ezért
olykor készségnek nevezi és készségként kezeli azt. Lényegében azonban

helyes következtetésekre jutott.
Mivel eredményeivel és következtetéseivel azok lényegét te.

kintve egyetértünk, ezért az alábbiakban kifejtettek nagy vonalaiban
megpgyeznek "A beszéd megértése . jértasségénak fejlesztése a közép'
iskola felsőbb osztályos tanuldinél" eibi.tenulményéban leirtakka4
,

Az auditiv megértéS jártasságát az órdn'elhangzott minden .

egyes,-minda4-agFee szóbeli. gyakorlat fejleszti. Az előző fejezetben
felálliott elvi követelmények megvalósulása olyan gyakorlatok szer.
vezését„ végrehajtását is szükségesSé teszilt, amelyeknek kifejszetten
az auditiv magértés járteaSágának fejlesztése a célja.
Az ilyen gyakorlatok nemcsak abban különböznek más nyelvi'
gYakorlatoktól, hogy elvégzésük folyamatában a tanulók reeeptt;V tevékenységet végeznek, hanem ennek következtében abban is, hogy maga
a tevékenység közvetlenül nem kisérhetőligyelemmel, nem ellenőrizhető. Az auditiv megértés jártasságának kialakitéséra iránpuló gyakorlatok csak azáltal válnak ellenőrizhetőkké, ha a tanuló egy minőségileg más, az auditiv megértést követő tevékenység Aján bizonyságot

tesz a receptiv auditiv nyelvi tevékenység elvégzéséről, melynek alapjá
tanár megállapLthatja, hogy mennyiben volt helve; pontos az idegen
nyelven elhangzott gondolat /oi,/ megértése:
A kérdés-felelet, a párbeszédesetében az idegen nyelvi válasz

/mew ez is más tevékenység" lehetővé teszi a he4res megértés ellenőrzését. Az ilyen gyakorlatAnak azonban általában nem az auditiv
megértés fejlesztése a célja.
Azokat a gyakorlatokat, amelyeknek elsődleges célja az audit4 megértés jártasságának kialakitása, a hosszabb-rövidebb összefüggő
szövegek, néhány mondat, sz6 hallgatásának formájában látszik helYes..
nek összedllitani: AZ Ilyen gyakorki tokkal /amikor a tanuló nem az

"IN
azonnali idegen nyelvá reagálással igazolja a megértést/ valósitha.
t6 meg, bogy a tanár és osztálytársak hangján kkvül a technikai
eszközők segitségével a született külföldiek megértésében is gya.
korolhassák magukat a tanulók.
Az ilyen gyakorlatok elvégzésének, a hallottak megértésének
ellenőrzése kétféle lehet: fordLtással vagy fordités nélkül történő
ellenőrzés. Mindkét esetben a tanulónak előre tudnia kell, hogy miféle tevékenység elvégzésével kell majd igazolnia a megértést. Ez
azt jelenti ezen gyakorlatok esetében;a tanulónak nem egyszertien az
a feladata, hogy általában értse meg a szöveget, hanem eleve meghatározott céllal figyelje azt. Könnyebb szövegeknél természetSsen az
a leghatásosabb megoldds, ha a tanulók abban a tudatban figyelik a
hallottakat, hogy a megértés bizonyitásának módját csak a gyakorlat
meghallgatása után közlik yank.

AZ auditfv fordAdsos gyakorlatok kiterjedhetnek egy szóra
például a tanár a megismert uj sző képzett szavait, szóösszetételeit
is közli, de ezek tartalmét a megismert ufj szó és korábbi ismereteik
alapján a tanulóknak kell felismerniiik: Az auditv megértés jártasságának kialakuldsa szempontjából ugyanis döntő fontosság , bogy a
'!

mér tanult szavakből képzett ás összetett szavak felismerésében já-

ratosak legyenek a tanulók. A forditásos auditi'v gyakorlat kiterjedhet egy vagy néhány mondatra, esetleg rövidebb összefüggő auditiv
szövegre is. Az utóbbi esetben azonban a pontos fordAás már /minél
hosszabb a szöveg l annál kevésbé/ nem követelhető meg.

A fordités nélküli auditiv gyakorlatok ma még alig ismeretesek,
alig használatosak, pedig nagyon sok előnyük mellett hosszabb összefüggő szöveg hallgatása esetén a fordiitasos ellenőrzés formái nem

is alkalmazhatóak.
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Az alábbiakban példaként ismertetUnk néhány lehetőséget az
auditiv megértés jártasságát fejlesztő gyakorlatok ford4és nélkUc
ii ellenőrzésével kapcsolatban.

Az elhangzott szó, szókapcsolat, mondat, gondolatsor kifejezé.
se a tanult idegen nyelv más szavaival; a meghallgatött szöveg tar.
talmának, vázlatának, a szövegben szereplő egyik 'hős jellemének,
külsejének stb. leirása anyanyelven vagy a tanult idegen nyelven;
a. tanár kérdéseket tesz fel anyanYelven vagy idegen nyelven a meg.
hallgatott szövegre vonatkozóan, a tanuló tesz fel kérdéseket az
•

alőre közölt megfigyelési szempontok alapján; a tanuló az elhangzott
mondat egy-egy mondatrészére vonatkozó kérdést tesz fel stb.
Az analitikus és szintetikus olvasási jártasságot
kialakitó gyakorlatok
Am4 a készségek ős mds idegen nyelvi jártasságok kialakitéséhoz gyakorlatilag szinte végtelenal sokféle gyakorlat till a tanár
rendelkezésére, addig az analitikus és szintetikus olvasás jártasságának

kialakitása Bids módon nehezen képzelhető el, mint ugy, hogy a

tanuló elolvassa /az analitikus Olvasás esetében szóttiv ás más se.
gédeszköz segitségével, a szintetikus olvasás esetében segédeszközök
nélkül/ az erre a célra kijelölt szövegeket:
Ennek ellenére teljesen érthetetlen módon

az iskolában is

és otthon is másféle módon folyik az idegen nyelvi olvastieelsajád.
Use." Az oktatási órán az olvasás helyett szövegfeldolgozás folyik
/igaz, a jelenlegi szövegeket nem is lehet elolvastatni/ I 'otthon pee
dig preparál a tanuló, esetleg fordit: BOr vannak már olyan törekvé.
sekfamelyek szembeszállnak ezzel a gyakorlattal ma még azonban ez
az általános:
Az auditv vagy szintetikus oivasás ellenőrzése éppen 'igy, mint

az auditiv megértés ellenőrzése forditással vagy anélkül történhet.
A fordités nélküli ellenőrzésnek az olvasás esetében sokkal több mód.
‚la lehetséges, mint az auditi'v megértésnél. Lehet például az olvasás-.
ra kijelölt szöveg:valamennyi mondaténak meghatározott mondatrészére
anyanyelven vagy idegen nyelOeni irásbanvagy szóban rákérdeztetni,
lényeges gmdolatokat kikerestetni, gondolatmenetet megállapittatni,
meghatározott részekhez az lényeget kifejező címeket keresni stb.

Megfelelő szövegek esetén minden lehetőség nag-van arra, hogy
az idegen nyelvi szöveg olvasásáról leválasszuk a vele szinte azonossó vált foroltást, és a nyelvoktatás iskolai gyakorlatában az olva-

sást tényleges olvasássé tegyük.

Az általános didaktika az ismétlés mibenlétével kgpcsolatban
három jelenségre hívja fel a figyelmet: 1. "az ismétlés a tanulményozctt anyag leglényegesebb és legfontosabb vonatkozásait emeli ki,
tisztázza a homályos részeket, és elősegi rti, hogy rendszerbe foglal.
juk azokat az ismereteket, amelyek egy-egy témára vonatkoznak";
2. az ismétlés "az ismeretek megszilárdítását szolgálja"; 3. az is-

métlésnek "az a célja„ bogy megakadályozza a tanult anyag elfelejtését".

A rendszerezés, rögzités . és megtartás az ismétlés különféle
formdi segiiségével valósul meg. Az általános didaktika az alábbi
ismétlési formákat dolgorta ki: 1. tanév eleji ismétlés, a szünetben
feledésbe merült ismeretek, készségek:és jártasságok felelevenitése;
2: folyamatos ismitlés * az tij anyag feldotgözásához szükséges korábbi ismeretek felidézése; 3: tematikus ismétlés, egy egy téma befeje-

zése után az ismeretek rendszerezése; 4. befejező ismétlés, félév
végi, év végi ismétlés.

Mivel a módszertan alkalmazott tudomány, az a feladatunk,
hogy megállapitadk az általádos didaktika fentiekben bemutatott jelenségeinek alkalmazhatóságát a welvoktatás sajátos körülményei között. Hihetetlennek látszik, de a metodikai Irodalom nem foglalkozik

az ismétlés kérdéseivel. Elvétve lehet találni egy-egy utalásti meg..
állapitást. Pedig kézenfekvő, hogy egy olyan tantárgy oktatásában,

mint az idegen nyelv, az ismétlés döntő fontossággal bir. Ennekmee
felben az elmélet egyik fontos kutatási te 'ületét, a metodikai kézikönyvek egyik fő fejezetét kellene az ismétlésnek képeznie.

Az ismétlés nyelvoktatással kapcsolatos kérdéseinek vizsgálatában abból indulunk ki, hogy az, idegen nyelvek oktatása alapvetően
különbözik minden nobs tantárgy oktatásától, mert Am4 valamennyi tam..

tárgy oktatása folyamatában a nyelv estközeivel megfogalmazott gon
dolati tartalom feldolgozása, elsaját4Asa4 az alkalmazáshoz
1

edges készségek és jártasságok kialakitása folyik, addig az idegen
nyelv esetében nem a gondolati tartalom, hanem e ta:ctalom cseréjéhez
szükséges eszközök megismerése, elsajátitása ás a használatukhoz
szükséges készségek, jártasságok

történik.

Ez az eszköz, a nyelv hatalmas tömmgd tényből /nyelvi jelekio,
ből/ és a funkcionálásához szükséges' nagy mennyiség4 készségből, Jól
miaködő jártasságokból

Ezek a készségek ős tények nemcsak mennyiségileg különböznek
más tárgyak tényeitől és készségeitől, hanem abban is, hogy, mond.‘
juk,. a történelemben tanult tények nagy része elfelejthető, ugyanakkor az idegen nyelvi tények /jelek/ nem felejethetőek el, mert e
tények állandó felszi!nen tartásától, állandó tudásától függ a nyelv

mAködŐképessége. Ugyanez vonatkozik a készségekre is. A készségeket
éppen uy, mint az ismereteket Allandóan - felszinen kell tartani,

mert ha ugy végezzük a nyelvoktatást, mint más tantárgyak oktatd..
sét, hogy a tények nagyobb többségét a tanulók óráról órára elfelejtik, akkor az egész nyelvoktatás nem fog egyébből állni, mint az

elfelejtett nyelvi jelek:állandó újratanulásából, a lebomlott készségek állandó ujra-kialakitásából. Az idegen nyelv nagytönegg tényeinek és készségeinek állandó felszi:nen tartása, elfelejtésük megw.
akadályozása csak alaposan megfontolt, jól szervezett ismétléssel )
valősitható meg.

A fenti gondolatmenetből három dolog következik: 1

a nyelv-

oktatásban különösen fontos szerepe van az ismétlésnek; 2. tényekről és készségekről lévén szó, nem azok rendszerezését kell az

métléssel megvalódtani, hanem rögzAésilket és megtaytásukat, 3. az
általános didaktikából ismeretes ismétlési formák nem elegendőek a
nyelvoktatás sajátos ismétlési feladatainak megoldásához, uj, sajátos ismétlési formák kidolgozása létszik szükségesnek.
A nyelvoktatás ugyanis csak okkor lehet eredményes, ha az
ismeretek megszerzésének, készségek kialakitásának folyamata
egyidejdleg az állandó jellegd ismétlés folyamata is A nyelvoktatás folyamatának az oktatásra forditott idő mennyiségét, az oktatás
jellegét tekintve is elsősorban az ismétlés folyamatának, az állandó,
szakadatlan ismétlés folyamatának kell lennie.

Az ilyen jellegd ismétlés a didaktikából ismeretes ismétlési
formákkal /év eleji, tematikus stb./ nem valósítható meg. E feladat
pegoldásához a permanens és periodikus ismétlés alkalmazása szüksé-

ges.
I. A permanens ismétlés

A permanens ismétlés azt jelenti, bogy egyes nyolvi jeleket
és készségeket hosszabb.rövidebb ideig szakadatlanul ismételtetünk.

A permanens ismétlés tárgyát képező szavak és készségek
egy-két hétig, esetleg Minapig minden oktatási órán előkerülnek valamiiven formában: Ha lexikai jelekről van szó, egyszer például az
olvasmányban, másszor a szóbeli vagy frésbeli gyakorlatban, esetleg

a házi feladatbanistb. Ha készségekről van szó, akkor fő vagy mellékgyakorlatok formájában, vagy spontán előfordulás alakjában stb.

ha a tanulók tudják is, hogy az adott jelenségekkel nem
véletlenül találkoznák minden árán„ hanem előre megfontolt tery szerint, meghatározott céllal.

A permanens ismétlés elsődleges célja, feladata a rdgzités,
a megszilárditás.
A nyelvi jeleket és készségeket nem elég megtanulni és a kd.,
vetkező órán számonkérni, majd a téma lezárásakor„ a félév vagy óv
végén ismételni, amint ez más tantárgyaknál szokásos és helyénvaló,

hanem elfelejthetetlenül, bármikor alkalmazhatóan szilárddá kell
azokat tenni.

E nagyfok li szilárdság, a nyelvi jelek ás készségek biztonságos alkalmazásának lehetősége a permanens ismétléssel látszik

célravezetőbben, leggazdaságosabban és legeredményesebben megvalóstithatónak:
II. A veriodikus ismétlés
A feltételes kapcsolatok, ha a feltételes ingerek utján a
szükséges időpontban nem Tiernek meger6sitést, kialszanak. A kialvás

vagy kialvásos gátlás Pavlov által feltárt törvényszerusége minden
feltételes kapcsolatra, igy az idii,geft elsajátitott idegen nyelvi jelekre ás a kialakitott készségekre is vonatkozik.

Ez azt jelenti, hogy meghatározott idő elteltével az idegen

byelvi jeleket és készségeket ismételten mozgásba kell hozni, illetve

mAködtetni kell, hogy az e folyamatokban ható ingerek által a megerősitéesel megakadályozzuk a már kialakult feltételes kapcsolatok
kialvását. Minden egyes idegen nyelvi jel és készség feledésbe warn /
het, ha meghatározott időközökben 41)61 és u jból meg nem erősitjük
azokat.
Ilymódon az oktatás folyamatában minden nyelvi jelnek és
készségnek periddikusan vissza-vissza kell térnie, periddikusan
elC kell fordulnia. Ha ezt nem valósitjuk meg, akkor a folytono6
ujratanulásra kárhoztatjuk a nyelvoktatást, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi az idegen nyelv elsajáttását.
A fentiek értelmében a nyelvoktatásban periodikus isnétlés.
nek az ismétlés olyan formáját nevezzük, mely által az idegen nyel"
vi jelek és készségek az oktatás egész folyamatában a kialvás, lebomlás bekövetkezése előtt meghatározott időközökben és újból
megerősitést wernek.
Az eddigiekből kitdnik, bogy a periodikus ismétlés elsődleges
célja, fő feladata . a permanens ismétléssel szemben, amely elsősorm ,
ban a rögzitést, megszilárditást szolgálja - a kialvds, a felédéke
merülés megakaddlyozása, az elsajátitott nyelvi jelek és kialakÍtott
nyelvi készségek megtartásának biztositása.
/
A periodikus ismétlés megvalósi tása egyáltalán nem könnYa
/ Yff
feladat. Minden egyes elsajátitandó szó és készség sorsát állandóan
figyelemmel ki1 sérni, feledésbe merülésüket a szükséges idgpontban
megakadályozni, gyakorlatilag szinte megoldhatatlan feladatnak lát-

szik. A nyelvtanár egyedül nem is képes ezt a feladatot megoldani.
Munkája ugyanis különösen a periodikus ismétlés vonatkozásában a tanterv, a tankönyv függvénye. A tanár ilyen irányL erőfeszitései
csak akkor járhatnak eredménnyel, ha a tankönyv és segédkönyvek

/

anyagának összeállitója maga is egyik legfontosabb feladatának tartja a periodikus ismétlés megvalósitását.

A szógyakorisági törvény ismeretében a periodikus ismétlés gyakorlatilag megvalósithatatlannak látszó feladata viszonylag egyszeAvé vált. Ugyanis egyes nyelvi jelek és készségek a welvi tevékenység
folyamatában gyakrabban, mások ritkábban isnétlődnek meg. A gyakran
ismétlődő nyelvi jelek és készségek megtartása gyakori ismétlődésük
következtében eleve biztositva van. Ilymódon csak a

nitkábban el ő.

forduló nyelvi jeldk és készségek szUkségesmértékd periodikus ismétlődését kell biztositani.
Ha tel.-At azt akerjuk

bogy a tankönyv szövegeiben a ritkábban

használattbs nyelvi jelek és késztgek legalább x-szer ismétlődjenek,

akkor a szágyakoriségi törvény figyelembevételével megállapAhatjuk
azt a szövegmennyiséget, amelyben ez az ismétlődés lehetséges.
Ha például a szavakat minimálisan 15-ször kivánjuk az oktatás
folyamatában periodikusan a szövegekben megismételni, Akkor ez 1 600
elsajátttandó szó esetén 435 ezer szavas szövegben válik lehetővé
/16sd a R.számú ábrát.

A minimális ismétlődések számának biztositása azonban még nem
elegendő ahhoz, hogy ez az ismétlődés a megfelelő időközökben történjék. Előfordulhat, hogy az adott szó 15-ször ismétlődik ugyan, de

ez az ismétlődés fél év alatt lezajlik és utána a szó többé nem for.
dul elő. Gyakorlatilag természetesen nem lehet minden egyes sző ismét-

Iránytlődését pontosan az éppen kivént periodusokban biztosAani.
.
tani, befolyásolni azonban lehet ezeket az ismétlődéseket. ( Ennek
például az egyik módja az, hogy egyes témákat ismételünk meg. Egyegy téma sokféleképpen fogalmazható meg, mindig magasabb szinten,
változatos módon ismételhető. Az adott téma magismétlésekor a vál-
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tozatosedg biztosítása mellett a témához tartózó korábban tanult
lexikai jelek és készségek nagy része mozgásba hozható.

A fentiekben leirt módon a periodikus isnétlés a nyelvoktatás
eredményességének hasznos"módszerévé" válhat.
Ismételten hangsulyozni kivánjuk azonban, hogy a heti 2-3 órás
oktatás - esetén a túl new időközök miatt a legügyeSebben szervezett
periodikus ismétléssel sem látszik lehetségesnek a kialvás, lebomlás, a folytonos ujratanulds megakadályozása, a már elsajátitott

nyelvi jelek Ős kialakitott készségek megtartása.
III. A didaktikából ismeretes ismétlési formák alkalmazásának
sajátosságai

Az a lényegbevágó eltérés, amely a nyelvoktatást más tárgyak
oktatásától megkülönbözteti, egészen sajátossá, teszi az általános
didaktikából ismert ismétlési formák alkalmazását.
Vegyük sorra ezeket az isnétlési förmákat:
Tanév eleji ismétlés

A nyári szünetben sok nyelvi jel és készség feledésbe
Ezek átismétlése feltétlenül szükséges. A nyelvoktatásban azonban
nem I.‘gy jelentkezik ez a feladat, mint, mondjuk, e földrajz vagy a

magyar Irodalom tanItásában. Ezen tantárgyak esetében ki lehet emelni a lényeges jelenségeket, amelyekre a további munka épül, ős ezt„
illetve ebből az elfelejtett ismereteket, készségeket ismételteti a
tanár.

A nyelvoktatásban nem lenne helyes az elsajátAdera kijelölt
szókines és a nyelvi készségek között fontossági alapon válogatni:

Valamennyi egyaránt fontos. Az lenne tehát az ideális, ha minden
tanév elején az ösbzes korábban tanult nyelvi jel és készség átismétlése megtörténne. Ez azonban nem lehetséges, mert nasyon sok időt

venne igénybe, de nem is szükséges, mert egyréatt a periodikus ismétlés segitségével az egész korábbi nyelvi anyag fokozatos, tervszerd
ismétlése állandó folyamattá tehető.
A tanév eleji ismétlés ilyen értelemben tigy jelentkezik,
bogy az év elején a periodikus ismétlés melyik nyelvi jelekre és
készségekre irányuljon: Ez természetszerüleg elsősorban abból a nyelvi anyagból adódik, amely a korábbi tanulményok során a tegritkábban

fordult elő, away a legrégebben tanult anyagot képezi.
A nyelvoktatásban folyó tanév eleji ismétlés másik sajátossága abban van, hogy nem szükséges az

anyagot kizárni a tanév

elején folyó munkából. Az i!ij anyagon természetesen mi az óránként
átlagosan feldolgozandó 3-5 4j szót és néhány nyelvi jelet l egy-egy
alapkészséget értünk, és nem

olvasmányok "feldolgozását", mert

a jelenlegi értelemben vett olvaamányfeldolgozást a nyelvoktatás
elméletéből Ős gyakorlatébundl‚az oktatás egész folyamatából kikü-

szöbölendőnek tartjuk /eminek természetesen a jelenlegi, ismeretlen
jelenségekkel agyonterhelt olvasmányok megszüntetése a feltételet:
Korábban azt mondottuk, hogy a nyelvoktatás folyamata egyben
a nyelvi jelek és készségek ismétlésének szakadatlan folyamata. E
szakadatlan ismétlés rendszerében a tanév eleji ismétlés kérdése tigy
Jelentkezik, hogy az oktatás ezen időszakában mi legyen az ismétlés
tárgya.
Folyamatos ismétlés
A folyamatos ismétlés az Uj ismeretek, készségek elsajátitása
során, azok megértéséhez, rögzitéséhez szükséges ismeretek, készségek
felidésését jelenti. A folyamatos ismétlés a permanens éeriodikua
ismétlés mellett a nyelvoktatás legtipikusabb, legsajátosabb ismétlési formája.

Minden nyelvi jelnek és készségnek - mint láttuk meghatérozott funkcionális tartománya van. Az adott nyelvi jel és készség feldolgozásának, elsajátitásának folyamatában fel kell idézni az adott
szó, készség funkcionális tartományához tartozó szavakat /ismereteket/ és nyelvi jelkapcsolatokat /készségeket/. Enélkül az

'ij

isme.

reteket és készségeket sem megismerni i sem megszilárditani nem lehet.
A binkcionálls asszociáció, vagyis az új nyelvi jelek kapcsolato.,
ba hozása .a funkcionális tartományukhoz tartozó korábban már tanult,
megszilárditott nyelvi jelekkel, készségekkel tulajdonképpen a folyamatost 1amtl által valósul meg.
.

Rendszerező ismétlés

A tematikus, rendszerező vagy általánositő ismétlés egy viszony.

lag egységes anyagrész összefoglalását, a lényeges összefüggések kiemelését, az egész anyagrész egységben látása célozza.
Az idegen nyelvi ismeretek, készségek és jártasságok oktatásának Iblyamatilwí ilyen ismétlésre nincs lehetőség. A nyelvi jelek,
készségek rendszerezése, általánositása stb. értelmetlen fáradozás
lenne, hiszen például a szavak bármiféle csoportositása mdr nem.
nyelvi tevékenység, de még csak nem is lexikai, hanem grammatikai
vagy stiláris szempontok alapján történhet.,
Az ismétlés ezen változatának elsősorban nem a nyelvi ismeretek,'hanem a nyelv elsajátitását segitő ismeretek, azok közül is
főleg a grammatikai ismeretek oktatásában van szerepe.
Befejező ismétlés
A befejező ismétlés a félév vagy tanév végén folyik, amelynek
az a célja, hogy a tanév folyamán tanult ismereteket összefoglalja,
az elfelejtetteket felfrissitse.

Könny beiátni, /logy az olyan nyelvoktatésban„ amely egyben
szakadatlanismétlés is, nines jelentős szerepe a félév végi és tanév
végi ismétlésnek: Sokkal hasznosabbnak látszik, ha a jelenleg erre
a célra forditott nem kevés oktatási órá'' is folyik az új ismeretek
feldolgozása, készségek kialakitása, mert ezdltal lehetővé Wink,
hogy az áv közben egy oktatási órára eső uj ismeretek, készségek
mennyiségét csökkentsük az egész évrérarányosabb elosztás út
ján.
Ez természetesen nem akadályozza meg azt, bogy a tanév eleji
ismétléshoz hasonlóan a tanév végén - mint az oktatás egész folyamatában .1N egyébként is-folyó ismétlés tárgya a félév, a tanév befejezé
séből adódó sajátos feladatokhoz alkalmazkodjék, ennek figyelembevételével dllapittassék meg:
TANUIAS
A2 idegen nyelvek oktatásában nem mondhatunk le ,a tanulók
otthoni munkájáról, ha tényleges, gyakorlatilag is használható nyelvtudást kivénunk biztositani. Megitélésünk szerint, oktatási óránként
hozzávetőlegesen 20-30 perc alatt elvégezhető otthoni munkára van
szükség • Ez egyébként megfelel a jelenlegi hivatalos álláspontnak

is. Ehnek ellenére szükségesnek tartottuk ezt hangsúlyozni, mert
olyan nézetek, törekvések kezdenek elterjedni, melyekszerint az
idegen nyelvet az oktatási órán kell megtanitani, mert jelezni kivántuks. hogy az ottboni munkával kapcsolatos fejtegetdseink során milyen
lehetőségekre számitunk.
Az otthoni munkára szánt idő, vagyis a tanuló otthoni munkáJénak mennyisége mellett a tanulás tárgya és módja képezi a fő kérdést.
E két utóbbi probléma a módszertam annyira elhanyagolt területe, bogy
részletes vizsgálatukra nem vállalkozhatunk, mert ennek nincsanek
meg a szükséges előfeltételei. ilyen körülmények között csak arra

tehetUnk kisétletet, bogy a szerintUnk leglényegesebb kérdésekre
felhivjuk a figyelmet, hogy állást foglaljunk azon kérdésekben,
amelyek egez munkánk alapján természetszertien mertilnek fel a tanulás
vonatkozásában.
A leglényegesebbnek a tanulás tárgyának tisztázását tartjuk. A nyelvoktatás eredményességét döntő módon befolyásolja az,
hogy világosan lássuk: mi az,, amelynek elvégzését, megtanulását a
tanulótól elvdrjuk, megköveteljük. A nyelv jellegéből folyik, bogy
a beszélés, hallgatás élsősorban az iskolában, az oktatási órán va16sithatő ms g, mert otthon a tanulónak általában nines beszédpartnere. Ezzel szemben az analitikus de) szintetikus olvasást, az irdsbeli
kifejezést otthon egyedül is gyakorolhatja a tanuló. Meghatározott
tananyag meatanulásaTedigklmondottan a tanuló önálló otthoni munkáját képezi.
Igy tehát kétféle tevékenységgel állunk szemben: az ismere-.
tek és készségek megszilArditását, megtartását célzó önálló tanulói
nyelvgyakorlással 4analitl1us, szintetikus olvasás; irás, illetve
irdsbeli kifejezés/ ás a tankönyv szövegének megtanulásával. Minden
olyan otthoni tanulási feladatot, mint a környezetükből kiszakitott
szavak, szókapcsolatok biflázása, szövegek preparálása stb. értelmet..
len sziszifuszi munkának tartunk, mert semmiféle idegen nyelvi készség vagy jártasság fejlődését nem segitik: A nyelvi ismeretek rögzitd.
se pedig csak ilyen, Uton lehet eredményes, csak ezáltal nyer értelmet.
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A tanuló otthont nyelvgyakorlatai

1. A tanuló önálló analitikus olvasása /nem a tanár közremiiködésével folyó szövegfeldolgozástól van szól/ elsősorban iskolai feladatnak látszik, mert a tanuló olyan nehézségekbe ütközhet, amelyeknek
megoldásához a tanár segitsége, közbelépése válhat szükségessé.

,M4
Mégis megfontolandó, hogy időről időre /nem gyakran/ olyan otthoni
feladatot is kapjon a tanuló, amikor a szükséges segédeszközök basz..
Uálatával önállóan olvas el ea-egy erre a care alkalmas szöveget
/az elolvasás ellenőrzésének különféle módjairól már szóltunk/,
hogy ezáltal hozzászokjon az analitikus olvasás teljes önállóságához:
Ezt az otthoni gyakorlási módot a tanulók felkészültségének megfelelő szövegekkel a tanulás l'egkezdeta leszámitva az oktatás egész
időszakában alkalmazandónak tartjuk.
2. A szintetikus olvasásnak a tanuló rendszeres otthoni sun.
káját kell képeznie. E célra olyan szövegek összeállitésa szükséges
/az ismeretlen szavak szituativ jelentésének zárójelben megadott
anyanyelvi tartaludval/, amelyekből egyet-egyet folyamatos olvasással néhány perc alatt el tud a tanuló olvasni. Az olvasás és a szöveg
megértését igazoló mupkák/tartalomleirds. a történet valamelyik h6sének ismertetése stb./ elvégzésével egYiitt a gyakorlatnak maximum
10-15 perc alatt elvégezhetőnek kell lennie. Ha a szöveg nem haladja
meg a tanuló erejét és lehetővé teszi a folyamatos olvastist, akkor
az előrehaladásnak megfelelően terjedelme esetenként az egy,

=lea,

esetleg két oldalt is elérheti. A szintetikus olvasás mint a tanuló
otthoni munkájának egyik szinte állandó jellegA alkotó része viszonylag nagy mennyiségi szöveg elolvasását teszi lehetővé /és ez a nevelési szempontokból sem közömböst/f ami nemcsak a szintetikus olvasás
jártasságának kialakulását eredményezi, hanen a szókincs állandó
forgatásával elfelejtésük megakadályozását, megszilárditásukat Os a
beszédkészség alapkészségeinek könnyed működését is elősegiti.
3. A tanuló otthoni irdsbeli munkája a welvoktatás jelenlegi
gyakorlatában a tanulás legáltalánosabban alkalmazott formája. Megitélésünk szerint, ezek az otthoni irdsbeli gyakorlatok mind mennyi ..

ségtket, mind gyakoriságukat illetően helyes szerepet kapnak a

tanulók otthoni munkájában.
Az otthoni ivásbeli feladatokkal szerintUnk jelenleg az
a probléma, hogy nehézkesek, megoldásuk sok időt igényel, gyakran
olyan nehezek„ hogy az már eltorzitja az irásbeli kifejezés jellegét, feladatmegoldássá, mondatépitkezésed változtatja azt.
A tanuló otthoni irásbeli gyakorlataival kapcsolatban a fő
feladatnak a gyakorlás könnyedségóvel kapcsolatos elv be-érvényre
juttatását tartjuk.
II. A mielvkönyv szövegének megtanulása

A tanulók legáltalánosabb otthoni munkája a legtöbb tantárgy esetében a tankönyv szövegének megtanulása.
A pedagógiai irodalomban manapság olyan törekvések is nap.
ilágot látnak, amelyek a verbalizmus, a magolás kigyomlálása ürü-

gyén a tankönyv szövegeinek megtanulását mellőzni kivánják, az oktatói- tanulói munkát az oktatási órára akarják korlátozni. Egyesek még
a versek megtanulását semi tartják szükségesnek:
A különféle szövegek megtanulását a tanuló otthoni munkája
egyik legfontosabb formájának tartjuk. Nemcsak azért, mert a megértett isberetek megszilárditásának, tényleges birtokbavételének egyik
leghatásosabb eszköze, hanem azért is, mert a beszédkészség összetett
készségeinek gyarapitása l amely nélkül az anyanyelvi szóbeli . kifejező jártasság könnyed maködésének megvalósitása nem lehetséges, a legeredményesebben a szövegtanulással érhető el:
Az idegen nyelv oktatásában ' a rendszeres szövegtanulás főleg
éppen ez utóbbi, a beszédkészség összetett készségeinek intenziv
gyarapitásában betöltött szerepe miatt indokolt.

Más narrativ tárgyhoz hasonlóan az idegen nyelvek oktatásában

is szükségesnek tartjuk a rendszeres szövegtanulás bevezetését. Nem
néhány megtanulandó versről, szövegről van tehát szó, hanem óráról
órára folyó szövegtanulásról.

Ez természetesen csak Ilia valósitható meg, ha a megtanulandó
idegen nyelvi szöveg nyelvi szempontból nem gehezebb a megtanulandó
anyanyelvi szövegnél. E követelményből az következik, hogy nem az
oktatási órán analitikusan elolvasott, megértett vagy más célra 1c6-

szült szöveg képezi a megtanulás tárgyát. Mestanuland6cosak a specid
lisaa erre a célra összeállitott szövegek lehetnek. Olyan szövegek,
amelyekben minden nyelvi jelet már korábban szilárdan elsajátitottak

a tanulók, amelyekben semmiféle nyelvi probléma nem fordul elő, amelyekben termdszetesen nem szerepelhetnek szituativ anyanyelvi jelen.
tőssel ellátott szavak sem és amelyeknek összefüggő, megtanulható
tartalma van:
Ezeket a szövegeket szUkségesnek látszik a megtanulás előtt
előkésziteni

Egy-egy ilyen szöveg képezheti például az adott okta-

órán a szintetikus olvasd tárgyát. Különösen fontosnak tartjuk

a megtanulandó szöveg auditiv előkészitését.
Az igy megirt és előkészitett'szövegek megtanuldsa a tanulási
mód tekintetében lényegében nem különbözik bármely más szöveg tanu1Asi módjaitó1‚ame2yek az általános didaktikából ismeretesek.
Mindössze két fontos különbséget szükséges megemliteni. Az

idegen nyelvi szövegek tanulása során pontosabban kell a szöveghez
ragaszkodni a tanulónak‚ds az anyanyelvi tanulással szemben az ide-

gen nyelvi szöveg megtanulásában fontos szerepet játszik a hangosan
artikulált tanulás.
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la?oratorii, kontrolirujuscsije kacsesztvo szirja pol4fabrikátov,
gotovuju produkciju. Suers Róbert: Orosz nyelvkönyv haladók számára. 1961 : 308.o:

7. Gotovije 211 polugotovije mjasznie 1. ribnije bljuda, vipuszkajpimije, mézsdu procsim, 2. fabrikoj Krasznij Oktyabr, a tagzse
ocsiscsennije, zamarozsennije ovoscsi spinet, scsavel, zeljon.ije bobi, tikva t drugije pomatnij azok 2 konszervi iz ovovoscsej 1. fiuktov vszjo eto oblekcsajet rabotu domaanyih
"hozjajek. Suara Róbert: u.o.

8. Inkognyito Gyiktator resil provesztyi nyeszkolko nyegyel za
gorodom, szobljudaja polnoje inkognyito: Odnazsdi v odnoj
gyerevAye on zasol k paritmaheru i szpnoszil jego: "Ti znajes
kto JO" "yet" otvetyil parikmaher. "Togda pobre j- menya"
szkazal gyiktator, szagyasz v kreszlo. Suers Róbert:
294 o.
9. Szkazka o noszilsesike. Ogyin eselovek nanyal noszilsesika,
pogrusil ne nyego jascsik sz butilkami i poobescsal takuju
platu: tri poleznih szovjeta Noszilacsik szoglaszilszja.
Kogta prosli odnu trety dorogi, vlagyelay; jascsika szkazal:
"Vot tYebie pJervij szovjet kto tyebje szkazset, sto golod
lucsse szitosztyi„ nye ver jemue Noazilacsik kivnul: "Horosij
szovjet". Prosli polovinu putyi, i vlagyelec jascsika szkazal:
"Jeszli kto nyibugy tyebje szkazset, sto peskom hogyity

lucsse, csem jezti-/-'
Uy verhoml nye ver jemu." Noszilsesik
otvetyil: "Ladna." Kogda Zee dosli do dverej dome, hitrij
viagyelec jascsika zaszmejalszja szkazal: "Jeszli kto-nyibugy
szkazset„ sto nasol noszilscsika glupeje tyebja, nye ver jemu."
Szbsroszil togda noszilscsik jascsik na zemlju 2 szkazal talc:
"Jeszli kto.nyibugy tyebje szkazset, sto v atom jascsike
osztalasz hoty odna celaja butilka, nye ver jemue
10. A két legjobbnak minősithető elbeszélés;
V,polednyu nyegyelju ja vigyel v kino film: Podnyatuju celintu
Ja vigyel tretyuju csaszty etogo alma. V etoj esasztye mnogo
szlucsilosz sz glavnimi gerojami... gerojami. Olavnij geroj
Denyilov bil

0410

poljubil Varju gyevocsko zsity v etoj gyerevnye

kontrevoljucii organyizoveli... orgamilovalisz 2 odnazsdi
Banyilov 2. Negulnov napali na kontrevoljueiju... o... onyev
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:..1 onyi ubili Davidov i nag... da.., Davidova 1 Nagulnova:
V konee films mi mozsemvigyety Varju. On pomnyity o Davidove.
Varja usla iz gyerevnyi v gorod uosityszja agronomom. V konce
films Varja resila viuosityszja agronomom, potomu sto tak
hotyel etu i Davidov. Mnye oosemy ponravilszja film i ja resil
ucsityszja jescso raz roman, potomu sto ja uzse csital etot
roman.
A második elbeszélés. Ja szmotrel vcsera v tyelevizore ogyin
horcsij reportazs. Adresz reportazsa: Vszjo ma... mama. V
etom reportazse ocseny horoso bil vidno, sto kak pomogaj'...
pomogaj... gyetyi mamu. Onyi nye fee... posz... poszetyili
jejo kogda onyi szimnovizirovali... nem tudom... Onyi prezsgye
nye ljubili ooseny maty.., matyeri... i tolko potom poljubili
&jo y kogda jejo dom sztal plohom i dom

Elsó fejezet
1: E kérdésről Szoboszlay Miklós tollából értékes Összefoglaló
munka jelent meg: A célok és módszerek összefüggése az 616
Tanulmányok a neveléstudomány

idegen nyelvek oktatásában
köréből. Budapest, 1962.

24 Bartos Fülöp: Mi hát a cél a középiskolai nyelvtanitésban?
Magyar Pedagógia 1897. 40:o.
3. lo,rnis Gyula: Modern nyelvek tanulása. Budapest, 1910. 24.o.
4: J.Béras Pour un manuel de l' éleve maitre. Lee Langues Modernea
1959. 2. oz. 107-114. oi Az Országos Pedagógiai Könyvtár
dokumentációs anyaga.'
54

Bella Berndt: tszrevételek a nyelvoktatás módszeréhez. Magyar
Pedagógia 1898: 485.486:

550..559. o.

6 Cicha'Vaclav: K celkovému pojeti vyucovdni rustine zadady
spojeui . skoiy se zivotem a vyrobni praci. Rustcy jazyk.
1959: 7. sz. 303-312. o. Az országos Pedagógiai Könyvtár doku.
mentációja

7. Lux Gyula:' A modern nyelvek tanulása és tanitása. Miskolc.
1925: 14. o.
8: A nyelvoktatás módszereitől magyar maven az alábbi munkák
nydjtanak részletesebb tajákoztatást: Kugel Sándor: A modern
Melvtanitás újabb módszerei. Magyar Pedapógis 1905: 85-94. o
FhilippKálmdn: A direkt módszer. Budapest, 1911.; Lux Gyula:
A modern nyelvek tanulása és tanitása. Miskolc, 1925. 3994. o.; Krammer Jenő és Szoboszlay Miklós; A modern nyelv és
irodalomtanitds módszertana. Budapest, 1960. FJV 114.-132.o.
9: Cieha "%featly:
10 Krammer Jenő és Szoboszlay Miklós: A modern nyelv ée irodalom.
tanitds módszertana. Budapest, 1960. FJV. 132.0.; Szoboszlay
Miklós: A célok és a módszerek összefüggése az 616 idegen nyel.
vek oktatásában: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Buda.
pest 1962. 144-146: co:
11: Lásd példáulKorndorf: Metogyika prepodavanyija anglijszkogo
jazika. 1 958.
,

12 J.D.Szalisztra: 0 nyekotorih metogyieseszkilterminah. Inosztrannije jaziki v skole 2.sz. 55. o.
13. Lux Gyula: A modern nelvek tanulása és tanitása. Miskolc, 1925.
39. o.
Szoboszlay Miklós: A célok és módszerek összefüggése az 616
Idegen nyelvek oktatásában. Tanulmányok a neveléstudomány

2.6W

köréből 1962. 445. o:
15: Lux Gyula; Modern nyelvoktatás: Budapest, 29-30: o:
16* Ban6 István: Az idegen nyelvek tanulásának magalapozása az 161talámos iskola V: osztálydban: Az Idegen Nyelvek Tanitása(V)

_

1959:,2.sz. 39. o:
17:,Didaktik: Berlin, 1956. 365-366. o:

18. Nagy Sándor: Az oktattis elmélete: 1960. Budapest.
•

19'4 ands anos: A modern nyeivek oktatása középteneddinkban. Az
OrszágosKözéptanodai Tanáregylet közlönye. 1874* 124.129: o*
•

20: Ilyen gondolatokkal találkozhatunk például.

Zur

Bedentung und Rolle der Gremmatik imneuspraehlichen Linter..
• richt: Fremdspachunterricht: 1961: 130-146*. o. és Heinz Rott:
"Auswahl und Vermittlung einer grammatisehen Minimums im

Russischunterrieht° von Imgard Schilling: Fremdsprachunter
ridht. 1957. 10. sz. 516-521: o: c. pikkekben: Az Országas
Pedagógiai Onyvtár dokumentelciói:
'21: V.Szjetlin: Metodika obuesenyija grammatyieseckimjavlenyijam fraficuzszkogd jaziks vi szrednyej skole: Moszkva, 1961.
`V

22: Harrach józsef: A német nyelv középiskoldinkban. Az Országos
Középtanodal Tanáregylet Közlönye: 1878. 326.333: o*
23* A*A.Miroljubova: prepodavanyii inosztrannich jazikov v vosz.
•

miletnyej skole* Moszkva, 1961:
Második fejezet

1: Nagy Sándor a képességet a . didaktikai alapfogalmak között em.
liti egYetemi tankönyvében: Igazképességek kifejlesztésével

2T,2,

kapcsolatos! kdrdések ismertétésével adds marad. Ugyanakkor a
szokást nem is emllti. Ezzel szemben például a németek aszo. ,
kások kialakAását tekintik a didaktika feladatanak,. a képea..,
séget pedig nevelőelméleti kérdésnek. '
2; 11.A.Danyi1ov t B Paeszipov: Gyidaktika. zioszkva l 1957: 125 o.
3. InT .1960. 58. 0;
,4: Kosaras István: Idegen nyelvi beszédkészség és iskolai
° oktatás. /NYT 1961. 33. o.
5. Kosaras istvan: i.m. uo.
6. Kosaras István;

34. o.

7. A kizárólagosság iga Zoláséra nem elegendő egy vagy több példdra, egy vamp több szerzőre hivatkozni, ezért az INYT
1961. v4géig megjelent számaiban meaelöltük azokat a helyeket,
ahol a be s zédkézség kifejezés előfordul: 1252; 15, 25, 50,
52, 71, 77, 87, 102, 103, 122, 130, 142, 149, 150, 152, 163,
165 * 166; 1960. 2, 6, 8, 17, 29, 59, 77, 78, 84, 89, 91, 94,
97,99, 100, 121, 122, 123, 134, 145, 146, 148, 161, 186;
1961.

2, 3, 4 5, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 58 0 92, 103.

8. /NY 1961. 3. 0.
9 INYT 1961. 100. o;
10. IMYT 1961. 84. o.
11. INYT 1959. 87. o.

12.xurT

1959. 109.o. .

13; INYT 1961..3.o.'
14. Kramer Jenő és Szoboszlay Miklóst A modern nyelv és irodalom-

2.F.3
tanitás módszertana: Budapest, 1960. FJV.
15: INYT 1960: 94. 0:
• 16. INYT 1961: 11
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17. Sz.L Rubinstein: Osznovi obscsej pszichologii. Moszkim, 1940.
.18. Z.I.Hodzsava: IC voproszu o ponyatyii ummmgija v szovjetszkoj
pszichologii: Voproszi Pszichologii6 19556' 3. sz:
19: Ez nem érinti a cselekvés szó más ártelmd használatát, mert
a mondatbeli szituáció mindig félreérthetetlentil utal ,a cse-lekvés szó tevékengséglélektani vonatkozás4 értelméreV,
20. Z.I:Hodzsava; i:m:
21: Nagy Sándor: Az oktatás elmélete. Tacki3nyvkiad6. 1960 41. o:
22 Z.I.Hodzsava: i.m.' 25
23. INYT 1960. 101. 0:
24: INYT 1960. 62. o.

25. rivIZT 1959: 112. o.
26. Nagy Sándo#: Um. ou:
Harmadik fejezet
1 Harold E. Palmer: The Principles of Language Study, 1921.
2: Inaructions générales pour l' enseignezmnt des languesvivantes,
Les Longues Modernes, 1959. 5. sz. 99..406. 0: Az Országos
Pedagógiai Könyvtár dokumentációs anyaga:
3: T.h6eller: New trends in modern föreign , languae teaching. The
Education Digest, 1960. 8: sz. 49-51. o: Az Országos Pedagógiai

Könyvtár dokumentációs anyaga:
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4= Palallit Didakticke a metodicke zarady pri yucováni rustine.
Rusky Jazyk 1951-52: 13. sz. és 1953. 1. 2. 3: sz. Az Országos Pedagógiai Könyvtár dokumentációs anyaga:,
5: Krammer Jenő és Szoboszlay Miklós: A modern nyelv és irodalomtanitás raódezertana: 1960: Budapest, RIV. 91-113. o.'
6. F.Maliisl :
•

7. M:Laajszburg, V M.Grigorjeva, lia:Scsegoljeva: Razvit*iJe
praktyicseszkix umenyij u navikov na , uroke , ino4rannogo
jazika: Inosztrannija Jazl.k.1 Skole: 1959:, 5. sz: 32: o:
8: Kramer Szoboszlays i.:m. 107: ow.
9. Kl:Glinthert Zur Bedentung und Rolle der Greunmatik lm neue- .=
sprachlichen Unterricht: Frenxisprachunterricht: 1961: 3. sz.
3.30-146: o.
Negyedik fejezet

KI.Otinther; Au.f neuen Wegen: Bemerkungen zu e1ner Diskussion:,
Fremdsprachunterricht: 19612 12: 746-759: o: Az Országos
Pedagógiai 1C8rkyvttir dokumentációja:
2 V:VI:Szlaposenko: Rol predmetnoj nagljadnosziwi kak szr4sztva .
raszkrityija znacsenyija szlov na nacsalnom etape obucsenyija:
6. sz. 44 o'Z'

Ottidik fejezet

1: At adatokat Lux Gyula: A nyelv cimü munkájából vettük: Az
Atheneum , Irodalmi ős Nyomdai Részvénytársulat kiadása.
Budapest.' 64. o.

25:5
2: A megnetofon-felvételeket és felméréseket Szeged város alábbi iskoláiban, illetve nyelvtanfolyamain végeztük: Mérei utcai, aftisz Gyula általános iskola, Ságvári Endre gyakorló
általános iskola„ Rózsa Parana gimnázium és Ságvári Endre

Gyakorló gimnázium, valamint MSZBT orosz nyelvtanfolyamain.

'

A magyar szavak ezámlálásakor a névelőt nem számoltuk
lön szónak..' Kérésünkre a dolgozók nYelvtaniolYamain is 45
percig , tartottak a megvizsgált órák. Valamennyi óra vegyestipustit Ezen belül azonban a feldolgozott anyagot, az alkalmazott módszereket illetően változatosságra törekedtünk. Egy
Olyan óra is van, amelyen az ositályfőnök /esetUnkben az
igazgató, gimndzium IV. oiztály/ bevezetőül, természetesen

magyarul ,röviden megbeszélte az osztályközösség nébány problámájdU
3: Harry, H. Josselsons The Russian Word , Count, Podscsot hodovih
szlov ruszkogo lityeraturnogo' jazikai Detroit, 1933: Hadas
Ferenc: Az orosz iskolai szótár szókincsének vizsgálata ci-

ma cikkében /Az Idegen Nyelvék Tanitása: 1961. 88: o./
joaselaon'statiöztikájával kapcsolatban egy táblázatot közöl:
E táblázat jó szolgálatot tett a szógyakorisági törvénnyel
kapcsolatos összefüggések vizsgálatakor.
ItZ Hadas Ferenc idézett mdvének adatai alapján.
5: bakonyi

Most

és olvasókanyv a biogenetikai mód-

szer alapján: Budapesti 1932.
6: Hlavtica József Reininger József . Tővölgyi Henrik: Orosz
nyelvkönyv aZ általános iskolák V. osztálya számára: Tankönyvkiadó. 1963.1:

456

7 Comenius Amos :Moos: Nagy oktatéstan: 1955 44. o.
Hatodik fejezet

1. 'Nagy SEindor:
2. Ba:Skinner; Oktatógépek. Science

1958: október. Mueller

ismertetése alapjén. Lau
3: Harold B. Palmer: The oral Method of Teaching Languages:
•C4Mbridge 1925: /Az 1961: évi orosz forditds al apján.i
M.Sz.Iljint O klasszifiktficii uprazsnyenyij recsevoj gyeja.
tyelnoeztyi: Inisztrannije Jaziki v Skole. 1961. 5. sz. 29. o.
ii7n: 51: 0:
6.

Semjn. Gyula: A szöveg szerepemaz idegen nyelvek oktatásban:
SzNK.• 128: ez. 112: 0:
Vajda György

Fürst György; Német nyelvkönyv kezdők

sztfundra: Budapest, 1961.
8. Suara Róbert

Szabó Lajos: Orosz nyelvkönyv kezdők sztimóra:

Tankönyvkiadá: Budapest, 1961:
9: Michael West; The New Method Raders: longmans, Green and Co

•

Landon.

10: E.K:Selickaja, M.A.Urbanovics: K voproszu o povisenyiji
effektyivnosztvi metodov obucsenyija inoaztrannim jazikam:
Inosztrannije Jaziki v Skole. 1959. VI: '25.

11: A működési vázlatot Gytirki György elektrómérnök kész‘tette.
12.:=Az,akkusztikai elszigetelés tökéletesebb megold4sa a fülre,,

esetleg a fej fül-körüli részére elhelyezhető, mikrofonnal

2,r7

egybeépitett hangszigetelő kialaki(tdseival egysze4en da olcsón
elérhetőnek Utazik: Nem a tanulókat kell egymistól
ben/ elszigetelni, hanem csak hallószervüket.
134. :R.Valatogorszkaja: Razvityije umenyija ponyomaty usztnuju
u uciascsiszja sztarsih klasszov szeednyej skoli:
Inosztrannije Jeziki V 'Skala: 5. sz. 48. 0:
14: Nagy SándOrl ism. 192-.194: o:

