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A fenti gondolattal vezeti át a szerző az 
olvasót a hetedik és egyben utolsó fejezetbe 
(267–302), melyben a pszicholingvisztikai 
kutatásokat a szervezett körülmények között 
folyó nyelvelsajátítással összefüggésben vizs-
gálja. Ez az a fejezet, ahol Dörnyei módszer-
tantanári énje kerül előtérbe. Itt említi meg 
először, hogy a könyv megírását is elsősorban 
az motiválta, hogy munkájával hozzájáruljon 
az osztálytermi idegennyelv-tanítás minősé-
gének javításához, mert úgy véli, hogy az 
emberi agy kapacitása sokkal jobb átlagos 
idegennyelv-tudás elérését tenné lehetővé, 
mint amit napjainkban tapasztalunk. A kö-
zelmúlt kutatási eredményeit alapul véve 
amellett érvel, hogy pusztán az idegen nyelvi 
input még akkor sem elégséges a tökéletes, 
folyékony idegennyelv-tudás elsajátításához, 
ha mellette kommunikatív gyakorlást is biz-
tosítunk. A folyamatot ki kell hogy egészítse 
az explicit tanulás, a nyelv formai jellegzetes-
ségeinek tudatosítása, a nyelvi formulákkal 
való megismerkedés és a szisztematikus kész-
ségfejlesztés. Olyan, elméleti megalapozott-
ságú, kommunikatív nyelvoktatás mellett 
teszi le a voksot, amelyben a kommunikatív 
gyakorlatok középpontjában mindig valami-
lyen nyelvi alak vagy funkció áll, és amely 
gyakorlatok elősegítik egyes kiválasztott 
nyelvi fordulatok gyakorlását.

Az idegennyelv-elsajátításra vonatkozó 
kutatási eredmények és elméletek hatása az 
osztálytermi nyelvtanításra elsősorban nem 
közvetlenül, hanem a módszertanoktatókon, 
tanterv- és tankönyvírókon keresztül valósul 
meg, ezért ezt a könyvet elsősorban az ő fi -
gyelmükbe ajánljuk. Ha megalapozott isme-
retekre építik munkájukat, akkor Dörnyei 
szándéka szerint hozzá tudnak járulni a nyelv-
oktatás eredményesebbé tételéhez. Az alkal-
mazott nyelvészek és a hallgatók pedig gazdag 
muníciót kapnak a könyvben ahhoz, hogy 
további kutatásaikat megtervezzék, és a szám-
talan, még nyitott kérdésre megkeressék a 
választ.
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Az Oxford Nyelvtanári Kézikönyvek (Oxford 
Handbooks for Language Teachers) sorozat-
ban kiadott kötet témája a nyelvtanítás gye-
rekek számára. A sorozat jellegének megfele-
lően a könyv célja az elméleti és gyakorlati 
oldalak ötvözése.

Az idegennyelv-tanítás egyik legizgalma-
sabb területe a kisgyermekkori nyelvtanítás 
(Teaching English to Young Learners / TEYL), 
amely szinte reneszánszát éli Magyarorszá-
gon: az elmúlt években jelentősen megnőtt a 
két tanítási nyelvű óvodák és általános iskolák 
száma. A tanárok számára egy ilyen oktatási 
intézményben tanítani fantasztikus lehetőség, 
ugyanakkor óriási szakmai kihívás is. A gye-
rekek életkori sajátosságai, a felnőttektől el-
térő tanulási szokásai miatt nyelvtanulásuk-
hoz a felnőttekétől eltérő módszertanra, 
tananyagokra és tanári hozzáállásra van szük-
ség. Az általános nyelvtanárképzés ugyan 
általában kitér ennek a tanításnak a sajátos-
ságaira, de a gyerekek között ennél mélyebb 
tudásra van szükség.

A szerző egyik célközönségét azok a nyelv-
tanárok képezik, akik eddig még nem tanítot-
tak kisgyerekeket, a másik csoport pedig az 
óvodai és általános iskolai gyakorló tanárok. 
A kötet továbbképző kurzusok törzsanyagá-
nak és gyakorló pedagógusok referenciaköny-
vének egyaránt alkalmas. Mindkét csoport 
jellemzője, hogy az elméleti tudáson kívül 
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rendelkezik már szakmai tapasztalatokkal. 
A könyvet forgatva úgy tűnik, hasznos olvas-
mány lehet olyan egyetemi képzések mód-
szertani kurzusain is, ahol kisgyermekek 
nyelvtanítására szakosodott tanítók, illetve 
óvópedagógusok tanulnak (például tanító- és 
óvóképző karok idegen nyelvi műveltségterü-
letén és két tannyelvű specializáción tanuló 
jelöltek).

Pinter az előszóban (1–4) a „fi atal nyelvta-
nulót” (young learner) 5 és 14 év közötti gye-
rekként defi niálja, majd a fejezetekben ezt 
további két korosztályra bontja. A szerző azon-
ban hangsúlyozza, hogy a merev korhatárok 
használata célszerűtlen, hiszen minden gyerek 
fejlődési üteme egyéni, valamint a különböző 
kulturális környezetek és iskolarendszerek is 
eltérően hatnak rájuk. A kategóriák helyett egy 
kontinuum használatát javasolja, melyen min-
den gyerek egyéni jellegzetességei szerint 
helyezhető el.

A szerző által megcélzott tanítási környe-
zet az angol mint idegen nyelv (English as a 
Foreign Language / EFL), de a könyvben tár-
gyalt praktikus részek másféle tanítási kon-
textusokra (angol mint második nyelv, két 
tannyelvű oktatás) is érvényesek.

Az, hogy a sorozat kötetei az elméletet jól 
kötik a tanítási gyakorlathoz, nem pusztán jól 
hangzó szlogen, hanem világosan látszik a 
könyv szerkezetéből is. Az első négy fejezet 
a témához kapcsolódó elméleti háttér összeg-
zését tartalmazza, a későbbi, tanítással fog-
lalkozó fejezetek gyakran utalnak vissza az 
ott elhangzottakra. Különösen szerencsés 
megközelítés ez tanárjelölt olvasók esetében, 
akik így könnyebben kapcsolják össze frissen 
szerzett elméleti tudásukat a praktikummal. 
Az elmélet és gyakorlat ötvözésének ékes pél-
dáját hozza az utolsó fejezet, amelynek az 
osztálytermi kutatás a témája.

Minden fejezet után kétfajta olvasmánylis-
tát találhatunk: elméleti háttéranyagokét, va-
lamint gyakorlati tanári kézikönyvek jegy-
zékét. Ezek nagy segítséget jelentenek az 
olvasónak, különösen a témában kezdő szak-
embereknek. A fejezetben olvasottak elmé-

lyítését és a saját tanításunk tudatosabbá té-
telét segítik a hivatkozások a függelékben 
található osztálytermi kutatási feladatokra.

Az első fejezetben (5–16) az általános ta-
nulási és fejlődési elméletekről kaphat átte-
kintést az olvasó: a szerző Piaget (1923) konst-
ruktivizmusát és az általa felállított fejlődési 
szakaszokat összegzi, majd Donaldson (1978) 
kritikáját ismerteti, később ezek összevetése 
következik Vygotsky (1978) tanulási elméle-
tével. Kitér még Gardner (1983) multiple 
intelligences elméletére is, valamint ehhez 
kapcsolódóan a tanulási stílusokra, melyek a 
további fejezetekben is fontos szerepet kap-
nak. A szerző a későbbi fejezetekben is hang-
súlyozza a tanulók közötti egyéni különbsé-
gek jelentőségét a tanításban (21–22, 89).

Pinter a gyerekek idegennyelv-tanulását az 
anyanyelv elsajátítása felől közelíti meg. A gye-
rekek még anyanyelvük elsajátításának fo-
lyamatában élnek, és hasonló stratégiákat 
al kalmaznak az idegen nyelv tanulásához is, 
eltérően a felnőtt korú tanulóktól. Sokban se-
gítheti a gyerektanítással foglalkozó tanárt 
hatékonyságának növelésében az általánosan 
jellemző nyelvtanulási folyamatok ismerete. 
A szerző kitér az iskolának a családtól eltérő 
szerepére az anyanyelv tanulásában: a gyere-
kek kikerülnek megszokott, otthoni nyelvi 
kontextusukból, a standard nyelvhasználattal 
találkoznak, képessé válnak saját tanulási fo-
lyamataikat fi gyelemmel kísérni, és szókin-
csük így rohamosan bővül.

Ahány gyerek, annyiféle módon tanul egy 
új nyelvet. A következő fejezet (17–26) meg-
próbálja feltérképezni a különféle kontex-
tusokat, ahogyan a gyerekek kapcsolatba 
kerülhetnek az idegen nyelvvel: kétnyelvű 
családban, bevándorló családban, játszótéren, 
kétnyelvű iskolában vagy iskolai angolórá-
kon. Pinter kitér Swain (2000) kétnyelvűség-
gel kapcsolatos kutatásaira, a kritikus idő-
szakra vonatkozó hipotézisre (Lenneberg 
1967) és arra a sok szülőt foglalkoztató kér-
désre, hogy valóban minél korábban érde-
mes-e a nyelvtanulást elkezdeni (Blondin et 
al. 1998).

mnyo2013_1-2.indd   97mnyo2013_1-2.indd   97 2013.03.12.   12:47:082013.03.12.   12:47:08



98 Könyvszemle

A nyelvoktatási politikával foglalkozó ne-
gyedik fejezet (35–44) kiindulópontja az, 
hogy a legnehezebb dolga annak a gyereknek 
van, aki nem idegen nyelvi környezetben, ha-
nem iskolában tanulja a nyelvet. A szerző 
listaszerűen felsorolja az iskolai nyelvoktatá-
si koncepciókat befolyásoló tényezőket, majd 
némileg részletesebben taglalja a motiváció 
szerepét (Nikolov 1999; Dörnyei 2001). A fe-
jezet kiemelt fi gyelmet szentel az általános 
tantervbe integrált nyelvoktatásnak (Content 
and Language Integrated Learning / CLIL). 
Bár utolsó helyen említi, de Pinter hangsú-
lyozza a jól képzett általános iskolai nyelvta-
nár, de még inkább a tanító szerepét. Defi ní-
ciója szerint a fi atal nyelvtanulókat tanító 
ideális angoltanár az, aki „a többi tantárgyat 
is tanítja, jól ismeri a csoportjában lévő gye-
rekeket, és biztos nyelvtudással rendelkezik” 
(40). Ezek a tulajdonságai teszik lehetővé, 
hogy az angol nyelvet természetes módon il-
lessze be a tantervbe és a napi iskolai rutinba, 
fi gyelembe vehesse a gyerekek egyéniségét, 
és pozitív modellként álljon a gyerekek előtt. 
Mindez kulcsfontosságú üzenet a nyelvokta-
tás-politikával foglalkozó szakembereknek, 
tanárképzőknek és iskolaigazgatóknak.

Az elméleti összegzés után következő há-
rom módszertani fejezet arányosan és egy-
mást kiegészítően tartalmaz gyakorlati és 
elméleti részeket. A témák feldolgozásának 
sorrendje is a kisgyerekkori nyelvelsajátítás 
jellegzetességeit tükrözi: mivel a gyerekek 
először a beszédet és beszédértést sajátítják 
el, ez a terület a kezdő téma (45–64). Az írás-
olvasás témájú fejezet (65–82) egyik érdekes-
sége, hogy áttekintést nyújt az angol anya-
nyelvű gyerekek írás-olvasás tanulásáról, 
bemutatja a phonics módszert is, amelynek 
a segítségével a legtöbb angol anyanyelvű 
gyerek megtanul írni és olvasni. Ez a téma 
részletesebb bemutatást is megért volna, hi-
szen a nem angol anyanyelvű tanárok körében 
kevésbé ismert. A szókincs és nyelvtan témá-
ját feldolgozó hetedik fejezet (83–98) sokré-
tűen közelíti meg a területet, utal a két terület 
szoros kapcsolatára a kisgyermekkori nyelv-

tanulásban, és rávilágít a kisgyermek anya-
nyelvi és általános kognitív fejlődésével való 
kapcsolatra is.

A következő fejezet, melynek címe magya-
rul A tanulás tanulása (99–114), számos példá-
val illusztrálja a tanulási készségek taní tásának 
lehetőségeit, és áttekintést nyújt a tanulási stra-
tégiákról. A fejezet kitér a tanulási önállóságra 
nevelésre is. A tananyag-értékelésről és -terve-
zésről szóló fejezet egyik legérdekesebb része 
a témaközpontú (topic-based) tanítás tanter-
vének kidolgozása. Az értékelés témakörében 
összeveti az általános értékelési módszereket 
a gyermekek értékelésénél javasoltakkal. Végül 
mindenkinek, aki osztálytermi kutatást szeret-
ne végezni a kisgyermekkori nyelvtanulás té-
májában, ajánlható az osztálytermi kutatásokat 
taglaló fejezet (143–154). A kutatási eszközök 
bemutatása után a függelékben (155–165) ér-
dekes kutatási témákat sorol fel a szerző.

Összegzésül elmondható, hogy a kiadó és 
a szerző megtartja ígéretét, és a kötet a kis-
gyermekkori nyelvtanítás elméleti összegzé-
sét kiváló arányban ötvözi a gyakorlati oldal-
lal. Tanárjelöltek, gyakorló pedagógusok és 
továbbképzések résztvevői is haszonnal for-
gathatják.

Árva Valéria

IRODALOM

Blondin, C. – Candelier, M. – Edelenbos, P. – 
Johnstone, R. – Kubanek-German, A. – Taesch-
ner, T. (1998): Foreign language in primary and 
pre-school education: A review of recent re-
search within the European Union. London: 
Centre for Information on Language Teaching 
and Research (CILT).

Donaldson, M. (1978): Children’s minds. London: 
Fontana Press.

Dörnyei, Z. (2001): Motivational strategies in the 
language classroom. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Gardner, H. (1983): Frames of the mind: Theory 
of multiple intelligences. New York: Basic 
Books.

mnyo2013_1-2.indd   98mnyo2013_1-2.indd   98 2013.03.12.   12:47:082013.03.12.   12:47:08



99Könyvszemle

Lenneberg, E. H. (1967): Biological foundations 
of language. New York: Wiley.

Nikolov, M. (1999): “Why do you learn English?” 
“Because the teacher is short.” A study of Hun-
garian children’s foreign language learning mo-
tivations. Language Teaching Research 3/1: 
33–56.

Piaget, J. (1923): The language and the thought of 
the child. New York: Harcourt Brace and 
World.

Swain, M. (2000): French immersion research in 
Canada: Recent contributions to SLA and ap-
plied linguistics. Annual Review of Applied Lin-
guistics 20: 199–212.

Vygotsky, L. (1978): Mind and society. The devel-
opment of higher psychological processes. Cam-
bridge, Mass.: Harvard University Press.

Adrienne L. Herrell – Michael Jordan
Fifty strategies for teaching 
English language learners
[Ötven stratégia az angolnyelv-
tanulók tanításához]
Boston, Mass.: Pearson International Edition, 
2012 (4. kiadás). 322 p.
ISBN-13: 978-0-13-260502-1

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

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

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

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

A könyv hat részből (szekcióból) áll, és 
teoretikus áttekintéssel indul. A szerzők a má-
sodik szekcióban aktivitást segítő stratégiákat 
írnak le (tizenegyet), a nyelvfejlődésről ti-
zenkettő, az olvasásfejlesztésről tizenhárom, 
a tantárgyak tanulásához szükséges stratégi-
ákról további tíz, a technikai eljárásokról kü-
lön négy fejezet (stratégia) szól, bár az utób-
bira a többi részben is van rövidebb utalás. 
A stratégia szó lényegében módszert, ötletet, 
eljárást jelent ebben a műben. A könyvet hasz-
náló minden stratégia megtervezéséhez és 
alkalmazásához rövid magyarázatot, lépésről 
lépésre összeállított instrukciókat talál, va la-
mint két részletes, elbeszélésszerű leírást 
a konkrét tanítási órákról. Ebből megtudhat-
juk, hogyan adaptálható az adott módszer a kü-
lönböző szintekhez és tartalmakhoz. A szerzők 
a sok stratégiához részletes tanulói értékelési 
eljárásokat is illesztettek, így bemutatják, mi-
lyen módon lehet fi gyelemmel követni az 
egyes diákok haladását a tananyagban, vala-
mint egyéni fejlődésüket is. Ezzel hatékonyan 
tervezhető a tanulási folyamat. Nem hagyo-
mányos ötleteket is felsorakoztatnak, mint 
például a portfólió használata vagy az egyéni 
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