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A KISGYERMEKKORI NYELVTANULÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

Tanulmányunk a kisgyermekkori nyelvtanulás és nyelvtanítás aktuális kérdéseivel foglalkozik. 
A kisgyermekkori nyelvtanulás, illetve nyelvelsajátítás legfontosabb sajátosságainak, leggya-
koribb formáinak vizsgálata mellett fontosnak éreztük a nyelvtanulás óvodai és általános isko-
lai megvalósulásának gyakorlati szempontú elemzését is. A Szent István Egyetem Alkalmazott 
Bölcsészeti és Pedagógiai karán folyó nyelvpedagógiai kutatások bemutatása egyrészt az el-
mélet és gyakorlat problémáira világíthat rá, valamint a két tanítási nyelvű programokban rejlő 
lehetőségeket vizsgálja. 

Gyakran vitatott kérdés Magyarországon az, hogy mikor, milyen módszerrel és milyen körül-
mények között kezdjen el egy kisgyermek idegen nyelvet tanulni. A megjelenő heves érzelmektől 
függetlenül látnunk kell, hogy ezek a viták sokszor teljesen nélkülözik a szakmaiságot. Mielőtt 
pontosítanánk a témával kapcsolatos fontosabb fogalmakat, két tényre szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet. Magyarország – a világ nagy részével ellentétben – dominánsan egynyelvű ország. 
Mivel nálunk viszonylag kevés a két- vagy többnyelvű ember (Navracsics, 2000), az átlagember 
ritkán találkozik két- vagy többnyelvű beszélővel, a személyes tapasztalataink meglehetősen 
hiányosak. A ma élő felnőttek közül kevés embernek vannak saját, személyes tapasztalatai a kis-
gyermekkori nyelvtanulásról. A legtöbben az általános iskolában – leggyakrabban a 4. osztály-
ban – kezdtek intézményes körülmények között idegen nyelvet tanulni, s közöttük is az idősebb 
korosztály még az orosz nyelv nehézkes módszerével küszködött. A magyar közoktatásban tehát 
a korai nyelvi fejlesztés kevés hagyománnyal rendelkezik.

A másik fontos tény, hogy az Európai Unión belül a magyarok körében az egyik legalac-
sonyabb az idegen nyelv ismerete, mely az idegennyelv-tanítás eredményességének lényeges 
problémáira utal. Az Eurobarometer 2012-es felmérése (European Comission, 2012) szerint az 
EU-ban a válaszadók több mint fele képes legalább egy másik nyelven társalogni. Ezzel szem-
ben Magyarországon csak az emberek 20 %-a beszél idegen nyelven, s a semmilyen idegen 
nyelvet nem beszélő felnőtt lakosság aránya meghaladja a 60%-ot. Ez a kutatás az önbevallás 
módszerével készült, a Medián kutatása (Szénay, 2005) azonban tesztekkel mérte a nyelvtudást. 
Ebből kiderül, hogy a 15 és 44 év körüliek 45 %-a minimális, további 30 %-a alacsony nyelv-
tudással rendelkezik. Az eredményeket több különböző érvvel magyarázzák (pl. a történelmi 
múlt, a magyar nyelv egyedülálló szókincséből és szerkezetéből eredő nyelvi elszigeteltség, a 
közoktatás nyelvstratégiájának hiánya, a nyelvtanítás módszertani hiányosságai stb.), de a le-
hangoló százalékokhoz hozzájárulhat a korai nyelvtanulás hosszú ideig elhanyagolt helyzete is. 

Kisgyermekkori nyelvfejlesztés – elméleti háttér

A gyermekek idegen nyelvvel való ismerekedése alapvetően két módon valósul meg, melyet a 
szakirodalom nyelvelsajátításnak és nyelvtanulásnak nevez (Kovács, 2009). A nyelvelsajátítás 
alapvetően az anyanyelv megtanulásához hasonlít. A kisgyermekek képesek rá, hogy ösztönös-
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en, különösebb irányítás nélkül “felszedjék” az idegen nyelvet. A nyelv önkéntelenül, kevésbé 
tudatosan épül be a komplex készségfejlesztés során. Azonban az anyanyelv elsajátításához ha-
sonlóan a nyelvelsajátítás is akkor lesz sikeres, ha a gyermekek aktív közreműködést kapnak a 
környezetüktől.

A nyelvtanítás ezzel szemben tudatos, irányított és gondosan megtervezett folyamat, mely 
a szabályok megismertetésére és megtanulására épül. Körülbelül 10-11 éves kor után képes 
az ember felismerni tudatosan a szabályokat, ebben az életkorban alakul ki a fejlett nyelvi 
problémafelismerő képesség. A fő tevékenység az ismétléseken alapuló irányított gyakorlás 
(drillezés), melyet a tanár irányít, ellenőriz és javít. 

A kisgyermekkori nyelvi fejlesztés alapvetően a nyelvelsajátítás folyamatán alapul. A nyelv-
vel való ismerkedés a mindennapi tevékenységekbe és a játékba ágyazottan jelenik meg, mindig 
élményt nyújtva a gyermeknek. Sosem elszigetelt tanulási forma, mindig szorosan más készsé-
gek fejlesztéséhez kapcsolódik. Leggyakoribbak a cselekvéses, mozgásos, zenés és társas já-
tékos tevékenységek. A gyermekek fejlettebb imitációs képessége és kíváncsisága hozzájárul a 
megfigyelésen és utánzáson alapuló tanuláshoz. 

Az optimális kezdés időpontjának meghatározásakor fontos megemlíteni a nyelvtanulás egyik 
legvitatottabb kérdését, az ún. ‘kritikus periódus’ jelenségét. Eszerint létezik egy olyan kritikus 
időszak, mely a nyelvelsajátítás sikerességét meghatározza. A legtöbb kutató szerint ez az idegen 
nyelv esetében a serdülőkorig tart (Kovács, 2009). Más szakértők az említett jelenségre az ‘érzékeny 
periódus’ fogalmát használják, melynek határa 6-7 év körül állapítható meg. Sok kutatás szerint 
azok, akik minél korábban, kora gyermekkorban kezdtek el idegen nyelvet tanulni, magasabb 
szintet értek el, jobban megközelítették (főleg a kiejtés tekintetében) az anyanyelvi beszélő szintjét. 
Nikolov kutatása azonban (2004) a jelenségre ellenpéldákat is hoz. Olyan nyelvtanulókat vizsgál, 
akik későn kezdtek el nyelvet tanulni, mégis sikeresnek tekinthetők.

Hangsúlyozzuk, hogy a kisgyermekkori nyelvtanulás lassú és kevésbé látványos folyamat. A 
gyermekek között jelentkező egyéni különbségek is befolyásolhatják azt, hogy mennyi mérhető 
és értékelhető szóbeli produkcióra képesek és hajlandóak. Az idegen nyelv tanulása során megfi-
gyelték az ún. ‘csendes szakasz’ jelenségét is, ami azt jelenti, hogy egyes gyermekek hetekig, akár 
hónapokig nem szólalnak meg idegen nyelven, de az utasítások végrehajtásán és cselekvéseiken 
látszik, hogy értik a nyelvet, és szívesen részt vesznek a nyelvi tevékenységekben, játékokban. Ha 
megfelelő nyelvi önbizalomra tettek szert, akkor motiváló feladatokkal a pedagógus már el tudja 
érni a szóbeli produkciót is. Több képesség fejlődése nem látványos és nehezen mérhető: ilyen 
például a beszédértés és a kiejtés fejlődése, viszont ezekben a készségekben a gyermekek olyan 
előnyökre tehetnek szert, mely csak a későbbi tanulmányaik során mutatkozik meg. Ráadásul eze-
ket a készségeket később nehezen lehet fejleszteni. Például a kisgyermekek artikulációs bázisa még 
könnyen alkalmazkodik az eltérő kiejtésmódokhoz, így az adott nyelv prozódiai sajátosságaiból 
adódó akcentus nélkül (jelen esetben a magyar) megtanulható egy idegen nyelv.

Egyik legnagyobb előnye a korai nyelvtanulásnak, hogy a gyermekben meglévő ösztönös 
érdeklődés hatására kialakul az idegen nyelv és a más kultúrák iránti nyitottság és pozitív hozzáállás. 
Olyan motivációra tehet szert, mely hosszú távon hozzájárul a nyelvtanulás sikerességéhez. 
Kialakulhat a belülről jövő (intrinzik) motiváció, mely arra sarkallja a nyelvtanulót, hogy komoly 
erőfeszítéseket tegyen annak érdekében, hogy idegen nyelven hatékonyan tudjon kommunikálni. 
A megfelelő motiváció és a pozitív beállítódás sokkal meghatározóbb tényezői lehetnek a sikeres 
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nyelvtanulásnak, mint a nyelvtehetség vagy nyelvérzék. A gyermekek gyakran bátrabban mernek 
megszólalni idegen nyelven, kisebb bennük az izgalom. Fiatal életkorban könnyebb elfogadni, 
hogy még nem tudnak mindent tökéletesen kifejezni, mint idősebb korban. Nem okoz az osztályzás 
és számonkérés kényszere gátlást, valamint könnyebb a stresszmentes, kockázatvállalásra ösztönző 
környezet kialakítása. Ki kell azonban emelnünk, hogy a megfelelő motiváció csak az életkornak 
megfelelő módszerek és barátságos légkör biztosítása esetén valósul meg. 

Az általános iskolai nyelvoktatást a Nemzeti Alaptanterv (NAT) (110/2012. (VI. 4.) 
Kormányrendelet) szabályozza. Ez alapján kötelező az első idegen nyelv tanítását a 4. 
osztályban megkezdeni, de ha a feltételek megfelelőek, a nyelvtanítás korábban is kezdődhet. Ez 
a dokumentum is hangsúlyozza, hogy mennyire fontos már kisgyermekkorban megalapozni az 
idegen nyelvek és kultúrák iránti pozitív attitűdöt.

A nyelvtanulás célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kommunikatív 
nyelvtanítási módszerek használata biztosítja a kommunikatív kompetenciák fejlődését, 
azonban Nikolov (2011) kutatása szerint az általános iskolában még mindig a hagyományos 
nyelvtan-fordítás módszer dominál. Ezt a módszert használták korábban az orosz nyelv tanítása 
során, de alkalmazása teljesen ellentmond a nyelvelsajátítás követelményeinek, hiszen a nyelvi 
szabályokra, nyelvi tudatosságra alapoz.

A korai nyelvi fejlesztés másik fontos tényezője a megfelelő mennyiségű és minőségű nyelvi 
input megléte. Ez egyrészt arra is vonatkozik, hogy minél több idegen nyelvi tevékenységben 
vegyen részt a gyermek, minél több idegen nyelvi helyzetet legyen lehetősége kipróbálni. Heti 
néhány  óra alatt komoly nyelvi fejlesztést végezni nagyon nehéz. Ideális lenne a mindennapos 
nyelvhasználat, mely nem korlátozódik kizárólag nyelvórákra. Természetesen a csoport nagysá-
ga is befolyásolja a nyelvhasználatra jutó idő mennyiségét, hiszen minél nagyobb a csoport 
létszáma, annál kevesebb idő jut egy-egy gyermek nyelvi produkciójára. Másrészt a célnyelvi 
input fontos része az órai nyelvhasználat is. Sajnos Magyarországon a nyelvórák nagy részében 
magyar nyelven folyik az óraszervezés, a személyes kommunikáció (Nikolov, 2011), s a ren-
delkezésre álló időt sokszor nem használják ki a nyelvtanárok.

A pszichológiai kutatások szerint (Polónyi és Kovács, 2005) egy új nyelv elsajátítása nem 
okoz megterhelést a gyermek számára, hanem hozzájárul gondolkodásának és értelmének nagy-
fokú fejlődéséhez. Rengeteg példa bizonyítja, hogy az emberi agy messzemenően alkalmas már 
kisgyermekkorban is két (vagy több) nyelv befogadására: az egyik nyelv nem “szorítja ki” a 
másikat. A kisgyermekben nő a nyelvek iránti tudatosság és érzékenység. Korán megtapasz-
talja, mit jelent az, hogy egy fogalmat több szóval is ki lehet fejezni, s ez a tapasztalat a gon-
dolkodás rugalmasságát fejleszti. Azaz könnyebben felismer és megtanul bonyolultabb nyelvtani 
szerkezeteket, bővül a szókincse és az asszociációs képessége. Az analógiás gondolkodása is 
javul, sőt a vizsgált esetekben megfigyelték a kreativitás fejlődését is.

Kétnyelvű óvodából az általános iskolába

Láthatóan a kisgyermekkori nyelvelsajátítás sikerességében kulcsfontosságú szerepet játszik a 
megfelelő nyelvi környezet és az időtényező. Az óvodai programban kialakított ösztönző nyelvi 
környezet azonban az iskolába való átlépéssel természetszerűen módosul. Praktikusan felvetődik 
az a kérdés, hogy mennyiben segítheti elő a kisgyermek későbbi nyelvi fejlődését az, ha az általá-
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nos iskolában nincs lehetőség a már korábban elkezdett kétnyelvű óvodai program folytatására.
Elsőként bemutatásra kerülő kutatásunk (Furcsa és Sinka, 2013) célja az volt, hogy megvizs-
gálja, hogyan illeszkednek be a kétnyelvű óvodából érkező gyermekek egy hagyományos, azaz 
nem kétnyelvű általános iskola alsó tagozatába. Vizsgálatunk során a nyelvtanárok szemszö-
gére koncentráltunk, őket kérdeztük meg arról, hogyan viselkednek ezek a gyermekek a nyel-
vet egyáltalán nem ismerő osztálytársak között. Másrészről az is érdekelt bennünket, hogy a 
nyelvtanároknak ez milyen kihívásokat jelent munkájuk során. A kétnyelvű óvodában az angol 
nyelv beépül a mindennapi tevékenységbe, hiszen egy angol anyanyelvű óvópedagógus egész 
nap a gyermekekkel van. Az anyanyelvi környezetet természetes módon létrehozva ismerteti 
meg őket az angol nyelvvel, ami egészen eltérő az iskolai nyelvtanítás kontextusától.

Kutatásunk célcsoportját azok az angol nyelvtanárok jelentették, akik alsó tagozatban az an-
gol kétnyelvű óvodai programból érkező gyermekeket tanítják. 2013 májusában öt általános 
iskolából nyolc angol nyelvtanárral készítettünk interjút. A kutatás eszköze részben strukturált 
kvalitatív interjú volt, melynek fontos jellemzője, hogy a kutatás területei és az interjú kérdései 
előre meghatározottak, azonban a kérdések sorrendje változhat, és gyakran sor kerül további 
kérdések feltételére is. Az ötből két iskolában  a Nemzeti Alaptanterv szerint kötelezően előírt 
negyedik osztály előtt, már első osztálytól kezdve lehetőségük van a gyermekeknek az angol-
tanulásra, ezért a kétnyelvű óvodából kikerülő gyerekek szülei gyakrabban választják ezeket az 
iskolákat. 

Az interjú során először arra voltunk kíváncsiak, hogy a gyakorló nyelvtanárok hogyan is-
merik fel a kétnyelvű óvodából első osztályba érkező gyerekeket, miket tekintenek egyértelmű 
jeleknek. A kérdésre adott válaszokból alapvetően kitűnik, hogy a pedagógusok azonnal, még a 
félév első órái során felismerik azokat a gyerekeket, akik már korábban is tanultak angolt. Ezek a 
gyerekek jól megértik az angol nyelvű utasításokat, a kiejtésük szép, az életkori sajátosságaiknak 
megfelelően sok mondókát, dalt tudnak kívülről, és az alapszókincset (színek, számok, konkrét 
főnevek) is ismerik. Sokat és szívesen beszélnek angol nyelven.

A válaszok azonban azt is jelzik, hogy a pedagógusok nem érzékelnek éles különbséget a 
kétnyelvű óvoda és a korai nyelvtanulás egyéb formái között. Azaz a tanórai foglalkozás során 
nem feltétlenül tudatosodik bennük a kétnyelvű óvodából érkező és más formában (például nyel-
vi klubban, játszóházban, játékos nyelvórán, különórán) angolul tanuló gyerekek meglévő nyelvi 
kompetenciája közötti különbség. Ezt az is alátámasztja, hogy kérdésünkre, vajon mekkora le-
het a kétnyelvű óvodából iskolába érkező gyerekek aránya, többen erősen felülbecsült értéket 
határoztak meg. Két iskolában úgy vélték, hogy százalékos arányuk a bejövő első osztályosok 
esetében legalább 20-40% között mozoghat. Egy másik nyelvtanár szerint az angolt  valami-
lyen szinten beszélő gyerekek száma az első osztályban  „jelentéktelen”, 1-2 fő között mozog. 
Feltehetően ez a becslés áll közelebb a valósághoz, hiszen a kétnyelvű óvodás csoportból első 
osztályba kerülő gyerekek száma évente maximum 8-10 fő között mozog, s ez a szám az óvoda 
nagy vonzáskörzete miatt több kisebb-nagyobb település között oszlik meg.

A kétnyelvű óvodai csoportokból érkező gyerekek angol órai beilleszkedését a megkérdezett 
nyelvtanárok többsége sikeresnek tartja. A sikerességen a megkérdezettek a szókincs könnyebb 
elsajátítását, a nyelvi tudatosságot és magabiztosságot értik. “Könnyebben megértik az uta-
sításokat, motiváltabb a többségük.”  [T6]  Az órai munkában  tehát egyértelműen egyfajta 
„húzóerőnek” számítanak.



Kitekintés264

Érezhetően a csoporton, közösségen belüli szociális beilleszkedésükre is hatással van a már 
korábban megszerzett nyelvi tapasztalat. A megkérdezettek közül többen megemlítik, hogy ne-
hezebb velük. Ennek a válaszadók szerint az az oka, hogy unatkoznak, vagy mindig ők szeret-
nének szerepelni, és ezzel zavarják az órai munkát. De okként felvetődik az is, hogy túlzottan 
magabiztosak: „szeretik azt hinni, hogy behozhatatlan az előnyük.” [T4]

A gyakorló pedagógusok a kétnyelvű óvodából érkező gyerekek erősségeiként az órán való 
aktívabb részvételt emelték ki. Egyértelműen úgy vélik, hogy ezeknek a gyerekeknek a tudása 
sokkal biztosabb, könnyebben tanulnak. A kommunikációs folyamat során jelentkező nyelvi 
hibák nem zavarják, nem bátortalanítják el őket. A szókincsük nagyobb, a szövegértésük biztos-
abb, és jobb a kiejtésük. Az angol nyelv és kultúra iránt elkötelezettek.

A gyengeségeik között azonban említésre került a kialakulatlan artikuláció és imitációs 
problémák miatti kiejtési hibák jelenléte, illetve javításuk nehézsége. Volt olyan nyelvtanár, aki 
kiemelte, hogy a tudásuk meglehetősen pontatlan, s nehéz őket meggyőzni a hibáikról: “Még 
a magnónak, azaz a rögzített hanganyagnak sem hitt, hogy azt úgy és nem „így” kell kiejteni. 
Szinte meggyőzhetetlenek.” [T4] Többen is említik, hogy ezek az ejtésbeli ’hibák’ tartósan meg-
maradnak, kijavításuk hosszas folyamat.

Ez a megfigyelés látszólag ellentmond a tökéletes kiejtés megvalósításának, amit a ko-
rai nyelvtanítás egyik nagy előnyeként tartunk számon. Valójában azonban a leírt „hibák” 
jól megfeleltethetőek a beszédtanulás kezdeti időszakában a gyermeknyelvben jelentkező 
szóképzési és szóhasználati módokkal. Aki már hallott kisgyermekeket hosszabb ideig beszélni, 
tudja, hogy a gyermek nyelvhasználata különbözik a felnőtt beszédétől. Ha a nyelvet felépítő 
rendszereket közelebbről megvizsgáljuk, láthatjuk, hogy a gyermeki beszédprodukciót nem csak 
hangtani, azaz a kiejtésben jelentkező eltérések jellemzik (pl. hanghelyettesítés: golyó-’dojó’; 
mássalhangzó torlódás kerülése: skatulya-’katuja’; szórövidítés: szép-’szé’). Érezhetőek még az 
alaktani és a mondattani szabályalkotásban mutatkozó sajátosságok is (pl. a többesjel pontatlan 
használata: ‘egérek’; az igei rendszer részleges elsajátítása: ‘főzik’, ‘iszott)’, valamint a szem-
antikai (jelentésbeli) réteget érintő jelenségek (pl. ‘ebédlőbácsi’-pincér) egyaránt fellelhetőek 
benne. Ezeket az anyanyelv elsajátításakor a beszédtanulás természetes velejárójaként kezeljük, 
s felismerésük az anyanyelvi beszélő számára nem okoz túl nagy nehézséget.

Jelen esetben azonban a helyzet ennél bonyolultabb, hiszen egyrészről arról van szó, hogy 
a kétnyelvű óvodai programból iskolába kerülő gyerekeknél a második nyelv elsajátítása az 
elsőhöz képest késleltetett, tehát előfordulhat, hogy az első nyelv esetében 3-4 éves korban eltűnő 
‘hibák’ az aszinkronitásnak köszönhetően még iskolás korban is jelentkeznek. Másrészről azon-
ban arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a kétnyelvű program célkitűzéseinek megfelelően 
a gyermekek az angolt az anyanyelv elsajátításával megegyező módon tanulják, azaz érthető mó-
don nyelvhasználatuk a korábbi, példákkal is illusztrált, anyanyelv-elsajátításra jellemző sémát 
követheti.

Az interjú során fontosnak éreztük megkérdezni, hogy a nyelvtanárok hogyan értékelik, 
mennyire jelentkezik tartós előnyként a kétnyelvű óvodai csoportokban megszerzett nyelvi 
tudás. A megkérdezettek fele tartós előnyként érzékelte a korai nyelvtanulást. “A megszerzett 
nyelvismeret, ha még néhány további évben nincs is kellően továbbfejlesztve, mindenképp 
nyomot hagy a gyermekekben, nyelvérzékük, hallásuk kifinomultabbá és befogadóbbá válik az 
idegen nyelvre.” [T5]  A többiek nem értékelik tartós előnyként az óvodában megszerzett idegen 
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nyelvi kompetenciát. Szerintük a gyermekek nyelvtudásának szintje második, de legkésőbb 
harmadik osztályra kiegyenlítődik, s az írásbeli szakasz megjelenésével teljesen el is tűnik. 
Sokkal fontosabbnak érzik a „szorgalmat”. Véleményük szerint a rendszeres „otthoni tanulást 
nem lehet megspórolni” [T3], illetve „a megszerzett tudást gyarapítani kell, ami kellő szorgalom 
nélkül nem fog menni.” [T6] Egy pedagógus azt is kiemelte, hogy csak akkor lehet sikeres a 
nyelvi előny, ha párhuzamosan az otthoni környezetben is használják a nyelvet.

Az interjú kérdéseinek tervezésekor szükségesnek tartottuk annak a vizsgálatát is, hogy a 
megkérdezett nyelvtanárok milyen saját tapasztalatokkal, személyes ismeretetekkel, felismerhető 
attitűdökkel rendelkeznek a kérdezett területről. A kérdezettek kevés saját tapasztalattal 
rendelkeztek. Eddigi munkájuk során kétnyelvű iskolai programot, illetve néhány tanórát már 
többen láttak, de óvodai foglalkozáson csak kevesen vettek részt. Véleményükben az anyanyelvi 
tudás megalapozásának elsődlegessége tükröződik,  s a kétnyelvű nyelvoktatást csak azoknak 
ajánlják, akik már jól tudnak magyarul: „az angoltanulás csak annak jó, aki a magyart jól tudja, 
és nem keveri a két nyelvet.” [T1] Legnagyobb félelmeik között hangzott el, hogy a más nyelvű 
óvodai foglalkozás a magyar nyelvű óvodai program rovására mehet. Az egyik nyelvtanár szerint 
ez főleg a kiejtés szempontjából lényeges, hiszen például az ’r’ hangot egészen más módon kell 
kiejteni az angol és a magyar nyelvben. [T2]

Sajátos kontrasztként jelentkezik az, hogy a nyelvtanárok gondolkodását egyértelműen 
meghatározza a nyelvelsajátítás és nyelvtanulás dichotómiája. A kétnyelvű óvodáról alkotott 
véleményükben a megkérdezettek szinte pontosan meghatározták a nyelvelsajátítás legfontosabb 
jellemzőit: a ’nem tudatos’ nyelvtanulás egyik formája [T1], ahol a nyelv eszköze, nem pedig 
a célja a tanulásnak. [T3] A kétnyelvű óvodában a gyerekek a nyelvet természetes módon, 
életszerűen tapasztalják meg, a nyelvoktatás természetes módon, erőltetés nélkül folyik, 
gyermeki játékosságra épít. [T5] Sokkal több nyelvi inger éri a gyerekeket, hiszen az utasítások 
is idegen nyelven is hangzanak el, azaz minden egyes mondat elhangzik idegen nyelven is. 
[T6] A közösség megerősítő szerepe fontos. [T2] A gyerekek bátran kommunikálnak, mert nincs 
bennük nyelvi gátlás, [T1] ’spontán angol reakciói vannak a gyerekeknek.’ [T4] Nagy passzív 
szókincsre és jó kiejtésre tudnak szert tenni, mert ez különösen fogékony ezeknek a készségeknek 
az elsajátítására. [T2]

A felsorolt pozitív jellemzők ellenére a nyelvtanárok a nyelvelsajátításhoz leginkább hasonlító 
korai szóbeli szakasznak nem tulajdonítanak kiemelkedő jelentőséget. A megkérdezettek fele úgy 
véli, hogy sokkal hatékonyabban lehet az idegen nyelvet tanítani akkor, amikor az olvasás és írás 
tanítása és a tudatos, szabályokon alapuló nyelvtanulás kezdődik meg. Nikolov (2011) szerint 
ez a szabályokat felismerő és alkalmazó explicit tanulási képesség csak később, a serdülőkor 
környékén válik meghatározóvá, holott a nyelvtanárok láthatóan már a harmadik és a negyedik 
osztályban nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvi jelenségek és szabályok explicit tanítására.

A korai nyelvi fejlesztés értékelésének egyik lehetséges oka a tanárképzés módszertani, 
elméleti hátterében kereshető. Az alsó tagozatban oktató főiskolai nyelvtanárok, illetve angol 
műveltségterületi képzésben részt vett, tanító diplomával rendelkező pedagógusok korosztályra 
vonatkozó módszertani és nyelvpedagógiai ismeretei eltérő mélységűek lehetnek. Bár meglátá-
sunk szerint a kapott vélemények hátterében a korosztályhoz kapcsolódó módszertani, elméleti 
ismeretek összessége, illetve a személyes tapasztalat komplex módon adódik össze. Kérdésünkre 
valamennyien hangsúlyozták a folytatás és a megfelelő átmenet biztosításának szükségességét. 
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Volt, aki úgy gondolta, hogy a folytatástól függetlenül a korai idegen nyelvi fejlesztés hasznos 
lehet. A korai nyelvoktatás segítségével természetesebbé válhat a gyerekek számára az idegen 
nyelvi közeg, [T5] és hasznos a gyermekek motivációja szempontjából, hiszen a „gyerek is-
merkedik más nyelvvel, barátkozik, felfogja, hogy léteznek más nyelvek is, nyitottabb lesz, egyre 
korábban válik nemzetközivé a gondolkodásmódja.” [T4] 

Kétnyelvű általános iskolák

A kétnyelvű óvodák fejlesztési lehetőségeinek, s azok megvalósulásának vizsgálata után térjünk 
át a kéttannyelvű általános iskolai gyakorlatra. A két tanítási nyelvű általános iskolai programok 
a kisgyermekkori intézményes nyelvtanulás egyik leghatékonyabb formájának tekinthetők. E 
modern kori tanulási és tanítási formának az első változatai az Egyesült Államokban jelentek 
meg. Az amerikai multikulturális társadalomból adódóan a kétnyelvű (angol-kisebbségi nyelv) 
oktatási programok iránti igény természetes volt, azonban az oktatáspolitikai irányvonalak 
sokáig nem kedveztek az ilyen kezdeményezéseknek. Fordulópontnak számított az 1968-as 
kétnyelvűségi oktatási törvény, ami a kisebbségi nyelvek támogatását illetően a legfontosabb 
intézkedésnek tekinthető az USA-ban. A törvény pénzügyileg is ösztönözte az iskolakörzeteket, 
hogy kísérletezzenek kétnyelvű oktatási programokkal, főleg a döntően nem angol anyanyelvű 
népesség lakta körzetekben (Del Valle, 2003). A legnagyobb mérföldkőnek azonban a főleg fran-
cia ajkúak által lakott Quebec-ben az 1960-as évek közepén indult kanadai immersion (belemerí-
tés) program tekinthető. E speciális kanadai projektben az angol és francia anyanyelvű gyer-
mekek együtt tanulhattak úgy, hogy az angol anyanyelvűeknek nem volt előzetes francianyelv-
ismerete. A tanulók természetes módon „belemerültek” a francia nyelvű oktatásba, és bizonyos 
tantárgyakat franciául tanultak (Lambert és Tucker, 1972).

Az Európai kontextusban az alsófokú két tanítási nyelvű programok (főleg az adott nemzeti 
nyelv és angol párosításban) csak az 1990-es évek elején kezdtek elterjedni, míg középisko-
lai szinten már a 20. század közepén megjelentek. Az évszázad utolsó évtizedében észlelhető 
változások főbb oka a számos európai ország oktatáspolitikájában tapasztalható paradigma- 
és attitűdváltás volt. A Lisszaboni folyamattal (2005) összhangban az elszigeteltség helyett a 
többnyelvűség, többkultúrájúság hirdetése került előtérbe az internet térhódításával, valamint a 
globalizáció hatásaival párhuzamosan.

Hazánkban is számos oktatáspolitikai döntés született, melyek következtében az 1980-
as évek végén megjelentek a középiskolai két tanítási nyelvű programok. Ezeknek az 
intézkedéseknek köszönhetően az iskolák maguk dönthettek arról, hogy mely idegen nyelvet/
nyelveket emelnek be oktatási profiljukba. Empirikus kutatások alapján megfigyelhető a két 
tanítási nyelvű programok gyors térhódítása: az 1996/1997-es indításhoz képest 10 év alatt a 
kétnyelvű programok száma tízszeresére, az érintett diákok száma pedig  majdnem hétszerezése 
nőtt. 2008-ra közel 90 általános iskolában működött kétnyelvű program. Az  angol lingua franca  
szerepének következtében Magyarországon is a legtöbb kétnyelvű program magyar–angol, ezért 
nem meglepő adat, hogy az angol két tanítási nyelvű általános iskolai programokban tanulók 
száma már 1998-ban 3534 volt (Kovács, 2006). Mindezen adatok tükrében kijelenthető, hogy 
Magyarországon az alsófokú kéttannyelvű oktatás területén növekvő tendencia figyelhető meg, 
különösen a magyar–angol programok esetén. 



Kitekintés 267

A magyar–angol kétnyelvű alsó tagozatos oktatásban az angol nyelvű órák száma már az 
első évben heti minimum 8 óra. Ennél az oktatási struktúránál hozzáadott értéket jelent, hogy 
az angolul tanító magyar anyanyelvű oktató munkáját angol anyanyelvű asszisztens is segíti. Mi 
több, az idegen nyelvi órákon kívül bizonyos tantárgyak (pl. testnevelés, ének-zene)  tartalmának 
tanítása már rögtön a kezdetektől angol nyelven történik  (Kovács, 2006).

Az 1960-as évek előtt készült kétnyelvűségi kutatások zöme a kétnyelvűséggel járó 
hátrányokra fókuszált, szembeállítva az ideális állapotnak tekintett egynyelvűséggel. A balansz-
elmélet szerint az emberi agyban az anyanyelv és az idegen nyelv/ek/ együtt léteznek, és ezek 
fejlődése csak valamelyik rovására történhet azért, hogy fennmaradjon az egyensúly. Azaz, az 
egynyelvű személy anyanyelvi tudásával egy egész „léggömböt” teljesen ki tud tölteni, míg 
egy két- vagy többnyelvű ember két vagy több „léggömböt” csak korlátozott mértékben tud 
megtölteni nyelvi kompetenciáival (Cummins, 1993). Azonban, ahogyan már korábban is utal-
tunk rá, számos kutatás igazolta, hogy az emberi agyban a nyelvi készségek területe korántsem 
annyira limitált, és az idegen nyelvi készségek fejleszthetők anélkül, hogy az anyanyelvi kom-
petenciák rovására mennének, tehát a balansz-elmélet megkérdőjelezhető. Bár az általános isko-
lai két tanítási nyelvű programok iránt egyre nagyobb az igény, a szülők körében még mindig 
fellelhető a „balansz/léggömb-dilemma”. Sok szülő tisztában van vele, hogy gyermeke jövőjét 
segítheti az, ha versenyképesebb nyelvi kompetenciákkal rendelkezik, mégis kételyek merülnek 
fel bennük a kétnyelvű általános iskolai program eredményességéről.

E dilemmák ellensúlyozására készült másodikként bemutatásra kerülő kisebb volumenű em-
pirikus vizsgálatunk, amelyben Szaszkó és Jezsik (2013) egy közép-magyarországi kétnyelvű álta-
lános iskolában azt vizsgálta, hogy az alsófokú magyar–angol két tanítási nyelvű oktatási program 
milyen hatással van a tanulók nyelvi kompetenciáira. A kiinduló hipotézis azt volt, hogy a két taní-
tási programban tanuló gyermekek anyanyelvi olvasott szövegértési és helyesírási kompetenciái 
nem maradnak el az egynyelvű hagyományos oktatási programban tanuló kortársaikétól.

Ebben a kutatásban egy 34 fős (59% leány, 41% fiú) második osztályos kísérleti csoport 
(kéttanyelvű osztály), valamint egy szintén második osztályos 25 fős (32% leány, 68% fiú) 
kontrollcsoport (az egynyelvű, hagyományos tanmenet szerint haladó osztály) vett részt. A 
kétnyelvű kísérleti csoportnak az első és a második osztályban is heti öt angol nyelvű testnevelés, 
és heti egy ének-zene órája van. Később jelenik meg kéthetente heti egy óraszámban az angol 
nyelvű rajz- és vizuális nevelés. (A heti egy órás életvitel és gyakorlati ismeretek tanítása 
angol nyelven csak első osztályban volt.) A kísérleti csoportnak heti négy angol órája van, 
plusz heti egy angolóra anyanyelvi lektorral. A kisdiákok anyanyelvi olvasott szövegértési és 
helyesírási kompetenciájának felmérése a korosztálynak összeállított szövegértési kompetencia 
teszt és helyesírási tollbamondási szöveg felhasználásával történt. A kompetencia teszt főleg 
az angol nyelven oktatott tantárgyak szókincsére és témáira fókuszált. A cél a magyar olvasott 
szövegértési kompetenciájuk feltérképezése volt, nem a tartalomalapú ténybeli tudás mérése 
történt. A magyar helyesírási készségek diktáláson alapuló felmérésére egy olyan zeneszerzőkről 
és komolyzenéről szóló 40 szavas szöveget használtunk, amely az angol nyelvű ének-zene 
tantárgyhoz kötődik. Összehasonlításként figyelembe vettük a kísérleti és a kontrollcsoport 
kisdiákjainak a 2012/2013-as tanév első és második féléves magyar olvasott szövegértési 
eredményeit is. Mind a második osztályos első és második féléves, valamint a kísérleti magyar 
olvasott szövegértési kompetenciateszt eredményei következetes tendenciát mutattak: az első 
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évközi szövegértési tesztnél 0,61%-kal, a másodiknál 0,19%-kal, míg a kísérleti feladatsornál 
egyértelműen szignifikánsnak tekinthető 30,28% volt az eltérés a kísérleti és a kontrollcsoport 
eredményei között a kísérleti csoport javára. Továbbá a kísérleti tollbamondásos feladatánál 
a kísérleti csoport hibaszáma 1,86% hibával volt alacsonyabb a kontrollcsoporténál, mely 
eltérés szintén jelzés értékűnek tekinthető. A 2014-ben két újabb második osztállyal történt 
anyanyelvi szövegértési felmérésünk ugyanabban az alsófokú kétnyelvű intézményben hasonló  
eredményeket mutat a tanulók anyanyelvi szövegértési kompetenciája tekintetében. Bár a kis 
volumenű mintának köszönhetően általánosítás nem vonható le a kapott eredményekből, a 
vizsgálat feltárta, hogy a vizsgált csoportok esetében a kiinduló feltevés igazolást nyert, azaz  a 
két tanítási nyelvű programban tanuló hétéves gyermekek esetében a két tanítási nyelvű oktatás 
nem hat károsan az olvasott szövegéretési és helyesírási kompetenciájukra.

Összegzés

Bemutatott két nyelvpedagógiai kutatásunk a kisgyermekkori nyelvtanulás és nyelvtanítás ak-
tuális kérdéseire kínál válaszokat. Az óvodás és az alsó tagozatos korosztály esetében kétnyelvű 
oktatási forma előnyeinek és hátrányainak vizsgálata természetesen nem választható el élesen a 
körülöttünk zajló társadalmi, szociális háttér követelményeitől.  Véleményünk szerint a két taní-
tási nyelvű programok a hatékony nyelvtanulás és a szemléletformálás kiváló eszközei lehetnek, 
újabb kihívást jelentve minden érintett fél számára.
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