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Varga Károlyné: 

A szituáció szerepe az idegen nyelv tanításában 

Az idegen nyelvek elsajátításában ma már igen 
fontos szerepet játszanak a nyelvi, beszéd- írás-és más 
szituációs modellek. 

Ezek elterjedése egyre nagyobb az élet minden 
területén. 

Az élet mai követelményeinek megfelelően elő-
térbe került az oktatás életszerűsége, a beszélt nyelv 
fontossága. Azok a tanítási eszközök, tankönyvek, rĵ gy-
zetek, amelyeket kézhezvétel után úgy alakítunk át, 
hogy bizonyos szituativ lehetőségeket rejtenek magukban, 
nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy javuljon a ta-
nulók idegen nyelvi kifejezőkészsége. 

A szituációk nyelvi környezetet teremtenek a 
nyelvi órákon, késztetik a tanulókat az adott környe-
zet szituativ kialakításéra, a tanulók egyébként is el-
vont gondolkodását a természeteshez igazítják, tehát a 
valóságnak megfelelő környezetet, szituációs környeze-
tet alakítanak ki. 

Varga Károlyné a vépi Nemzetközi Oktatási és Tovább-
képzési Központ tanára 
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A jól megtervezett szituációk segítséget nyuj 
tanak a tanárnak az óravezetés érdekesebbé, vonzóbbá 
tételére is. 

A szituáció néhány jól alkalmazott fajtája 
mintegy kiaknázza a tanulók rejtett, passzív szókincsé 
nek alkalmazását, készteti magát az alanyt arra, hogy 
a megadott szituáción belül kezdeményezzen, bizonyos 
gondolatokat formáljon, ami az első próbálkozásoknál 
pass ziv, gyakorlati szinten kissé nehézkes, de később 
aktív szóhasználattá válik. 

A tanárnak az idegen nyelv tanításában mindig 
valamiféle lazább, játékosabb elemeket kell használni, 
hogy a tanuló kedvvel kisérje végig az egyébként is 
erős figyelmet igénylő órát. Az ilyen "fellazított" 
órák bizonyos idő elteltével nagyobb eredményt hozhat-
nak, s ebben nem kis szerepe van a szituációk alkalma-
zásának. 

A szituációk jó megválasztása kiegyenlíti a 
tanulók tudását is bizonyos mértékben. A szituációk 
alkalmazásánál a tanulók azonosulni próbálnak az adott 
idegen nyelv hangulati világával, megtanulnak azon a 
nyelven gondolkodni, a már korábban alkalmazott, meg-
tanult szókapcsolatokat, kifejezéseket felelevenítik, 
az uj szöveg adta lehetőségekbe beépítik. 

Az így kialakított környezet általában nem ad 
lehetőséget a passzivitásra. A tanár részéről természe 
tesen a szituációk alkalmazása maximális figyelmet igé 
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nyel, hogy a tanulók figyelme a kívánt célnak megfe-
lelően alakuljon. 

A tanár figyelme annál is inkább nagyobb kell, 
hogy legyen, mivel a közbejövő hibák kijavítását is 
eszközölnie kell, és természetesen irányítani a tanu-
lók közlését olyan mértékben, hogy az nemcsak a tar-
talom megjelenítése, hanem annak formai közlése is le-
gyen. 

A szituációkkal való gyakorlás ilyenképpen a 
leghatékonyabb nyelvi közlést segítheti elő a tanulók 
kifejezőkészségének fejlesztését, de az olvasás utáni, 
tehát a fordítás nélküli megértést is. 

Számunkra a legnagyobb jelentőséget a cselek-
vési szituációk adják, amelyekben gyakorolni lehet a 
nyelvtani jelenségeket, fel lehet használni a gramma-
tikai forma különböző eszközeit. 

Ezek a gyakorlatok a tanulóknak a szituáció 
i 

problémáját is kell, högy jelentsék. Ugy kell megolda-
niuk a feladatot, hogy a megoldási eredményben elérhe-
tő legyen az automatizáció és a nyelv alapvető jel-
lemzőinek az elsajátítása. 

A szituáció általános értelmezését ugy kell 
felfognunk,mint olyan feltételt, amelyben megvalósul 
az adott közlés. 

A nyelvi szituációnak lehetnek: 
1. belső /vagyis szubjektív/ és 
2. külső /vagyis objektív/ oldalai és termé-

szetesen értelmi, valamint nyelvi jellemzői. 
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A szituációk alkalmazásának a legegyszerűbb formája 
a nyelvi oldalról megközelített szituációk. 
Pl. A transzformációs gyakorlatok alkalmazása, a mon-
datok kérdő, tagadó, vagy állító formájának alkalmazá-
sa, a szituációs helyzet kialakítását biztosítja. 

A nyelvi szituáció a természetes helyzethez 
való közelítésben egyre szélesebb területeket igényel, 
ha a közlés értelmi oldalát vesszük alapul. 

A közlés értelmi oldalának egésze, vagy csak 
egy része az adott szituációban témává alakul ki. 

A tanulók számára adott különböző szintű nyel-
vi gyakorlatok, hangszalag, kép stb. átalakítását kell 
megvalósítani beszéd formájában. így beszédhelyzetből 
alakul ki a kép. A beszédkészség és a hallás utáni 
megértés készségének kialakításában egyaránt igen fon-
tos különféle szituációk megteremtése a tanórán. Pl.: 
a testrészek megtanítása. Ha ezt a témát olyan szituá-
ció keretében sajátíttatjuk el, hogy az ifjú udvarol-
jon egy leánynak és eközben dicsérje haját, szemét, 
arcát stb., vagy az egyik tanuló útlevélvizsgálatot 
végrehajtó hivatalos személy, aki az útlevélben fog-
lalt személyleírások alapján ellenőrzi a határon át-
kelőket stb.] akkor ez a téma érzelmi, szubjektív, em-
beri töltést kap,és jobban megmarad a témával kapcsola-
tos lexikális-grammatikai anyag. 

A nyelvtanárnak állandóan újabb s újabb sze-
mélyekhez kötött szituációkat kell teremtenie. 
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Pl: Napirend téma. A kollégiumi nevelőkhöz kötött a 
reggeli ébresztő, reggeli készülődés. Nagyon élmények-
kel telten tudják elmondani, hogy melyik nevelő hogyan 
ébreszti őket. 

Természetesen a nyelvtanulás kezdetén, amikor 
a nyelvi alapok elsajátítása folyik, nem beszélhetünk 
az idegen nyelv kommunikatív használatáról, mert ahhoz 
automatizált készségek kreatív kombinációjára van szük-
ség és ezekkel a tanuló ezen a fokon még nem rendelkez-
het. 

De már kezdettől fogva gondoskodni kell arról, 
hogy a tanulók tudják és érezzék, milyen szituációkban 
fogják majd használni a tanult nyelvi elemeket. 

Módszertanilag tehát követelmény, hogy a tan-
könyv, ugy vezessen és gyakoroltasson be minden nyelvi 
anyagot, hogy a tanuló tudja, mikor, milyen szituáció-
ban lehet majd azt felhasználni. 

Befejezésül, az élő nyelvek pedagógiájában a 
szituációt, amely általában hosszabb rövidebb, írott 
vagy szóbeli formában kifejezett konkrét vagy elvont, 
átélt vagy elképzelt realitásrészietet jelent, a meg-
értés és memorizálás jelentős tényezőjének tartják. 

Az ismeretek szituációkban történő közlése je-
lentősen megkönnyítheti, eredményesebbé teheti munkánkat. 

Az idegen nyelvet oktató tanár minden erejével 
kora embere legyen, állandóan arra törekedjék, hogy 
nyelvi kifejezőképességét minden vonatkozásban tovább-
fejlessze . 
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Végül: Román Jakobson szavait idézem ; 

"A nyelvet funkcióinak sokféleségében kell tanulmányoz-
nunk." 


