
Szende Virág: A komplex nyelvtanítási módszer alkalmazása idegennyelvi 
környezetben 

Bár a tárgy oktatásának nem célja az olvasott szövegek tételes 
megtanultatása, mégis célszerű az egyes anyagok feldolgozása után vala-
milyen formában számonkérni a tanultakat, hiszen csak így mérhetik le a 
hallgatók önmaguk is a segédeszközként elsajátított módszerek hatékony-
ságát. 

Az év végi vizsga az eddigi gyakorlat szerint csak írásbeli. Itt a hall-
gatók egy kb. 1 oldalnyi ismeretlen szakszöveget kapnak kézbe. Az isme-
retlen szavak magyar nyelvű magyarázata is szerepel a papíron. A vizsga 
első részében a hallgatók a szöveg megértését ellenőrző kérdésekre felel-
nek, majd vázlatot kell készíteniük a szövegről. E feladatok megoldása 
közben kezükben van az eredeti szöveg, annak segítségével dolgozhatnak. 
A vizsga második részében (emlékezetből) össze kell foglalniuk az olvasott 
szöveg lényegét. 

Viszonylag új tantárgy lévén a módszerek évről évre finomulnak, a 
csoport összetétele is nagy mértékben befolyásolhatja az elvégzendő 
anyag mennyiségét, a módszerek megválasztását. Eddigi tapasztalataim 
szerint a közepes és annál jobb hallgatók nagy kedvvel, szorgalommal 
végzik ezirányú tanulmányaikat, a szokásostól eltérő jellegű, fontos, szak-
mai "kihívásra" a legtöbben szívesen és jól felelnek. 

Szende Virág: 

A komplex nyelvtanítási módszer alkalmazása 
idegennyelvi környezetben 

1989 és 1992 között alkalmam nyílt arra, hogy mint háziasszony há-
rom évet Németországban töltsek családommal. Szakmai tekintetben rop-
pant tanulságos volt számomra ez az időszak annak ellenére, hogy a ma-
gyar mint idegen nyelv tanítására nem nyílt lehetőségem. Rákényszerültem 
azonban arra, hogy gyermekeimet — az egyik tíz, a másik tizenöt éves 
volt akkor — kétségbeejtően nehéznek tűnő körülmények között, a lehető 
legrövidebb idő alatt bevezessem a német nyelv rejtelmeibe. Mint később 
kiderült, nemcsak ők nyertek sokat azzal, hogy egy nyelvoktatásban jártas 
szülővel rendelkeznek, hanem magam is sok tapasztalatot szereztem ok-
tatásuk során. 
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Gyermekeim mindenféle nyelvi előkészítés nélkül — addig csak 
angol (illetve orosz) nyelvet tanultak — kezdtek német iskolába járni. A 
nyelvtudás hiánya mellett az első időkben nehézséget jelentett számunkra 
a miénktől jelentősen eltérő oktatási rendszer és pedagógiai módszerek. 
Németországban már régen megszabadultak a poroszos stílustól, nem az 
átadás és számonkérés rendszere működik, hanem sokkal inkább az 
együttgondolkodásé. Nem arra törekszenek, hogy a gyerekekkel minél 
több tényanyagot sajátíttassanak el, hanem hogy megtanítsák őket önálló-
an gondolkodni, dolgokat megfigyelni, szabályszerűségeket felfedezni. Ez 
az igen időigényes beszélgetés módszerével történik. Mindebből nyilván-
való volt, hogy mennyire sürgős volt a gyerekek számára elfogadható 
szinten megtanulni a német nyelvet. 

Jóllehet Frankfurt am Main híres arról, hogy minden negyedik polgá-
ra külföldi, az iskolákban csak igen csekély mértékben segítik a gyerekeket 
a német nyelv tanulásában. A Crundschuléban előírás szerint heti két, 
később heti egy órában foglalkoznak a rászorulókkal külön németórán, a 
gimnáziumban pedig egyáltalán nem. így kénytelen voltam én magam 
vállalkozni gyermekeim tanítására. Az oktatás nem szorítkozott az iskolai 
feladatok elvégzésére, hiszen az érintkezés nyelvi formáit éppúgy el kellett 
sajátítani, mint a kellő terjedelmű szókészletet és a grammatika alapjait. A 
feladatom tehát az volt, hogy az idegen nyelvi környezet lehetőségeit is 
kihasználva a lehető legkomplexebb módon vezessem be gyermekeimet a 
német nyelv rejtelmeibe. Az iskolai feladatok elvégzésekor a teljes nyelv-
vel dolgoztunk, ugyanakkor minél gyorsabban el kellett végeznünk az ala-
pok megépítését is. Ez a két irányból történő építkezés rendkívül nagy lel-
ki-idegi megterhelést jelentett, ugyanakkor meglepő eredményekkel járt. 

Nagyobbik lányom számára a német — az angol és az orosz után — 
a harmadik idegen nyelv volt, így ő a nyelvtanulásban már némi jártasság-
gal rendelkezett. Kisebbik lányom azonban a magyar nyelvtan megismeré-
sének is csak a kezdeteinél tartott, s a nyelvtani kategóriák ismeretének a 
hiánya hátráltatta munkánkat. így, jóllehet az alapszemlélet azonos volt, a 
két gyereknél különböző módszerekkel kellett élnem. 

Nagyobbik lányom esetében háromféle "tananyagot" használtunk: az 
első maga az élet volt, ahol a mindennapi érintkezés során rendkívül sok 
szó, mindennapi fordulat ragadt rá, s csupán egyes szavak, rövid monda-
tok értelmezésére volt szükség. A második tananyag a Themen c. nyelv-
könyv volt, amit az adott körülmények között félelmetes gyorsasággal vé-
geztünk el. Erre szükség is volt, mert meg kellett előznünk azt, hogy a be-
széd folyamán tudatlanságból és figyelmetlenségből keletkező grammati-
kai hibák rögzüljenek. Az ilyen megcsontosodott hibáknak a kijavítása 
később már szinte lehetetlen. A harmadik tananyag pedig maga az iskolai 
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anyag volt. Minden tantárgy adott alkalmat arra, hogy valamilyen új nyelvi 
ismeretre szert tegyünk. 

A tanulás során elsó'dleges szerepe volt a köznapi beszéd, rövid írá-
sok, feliratok, magyarázó szövegek megfigyelésének. "Tanulmányi séták" 
alkalmával elolvastuk és megértettük az üzleteken és üzletekben szereplő 
feliratokat, eligazító táblákat. Bizony ott is elég sok hibás feliratot talál-
tunk, melyek kijavítása is gazdagította a nyelvtanulók tudását. Mivel az 
egyik kedvenc időtöltés ott is a tévénézés volt, mód nyílt arra — ha bur-
koltan is —, hogy ezt a szórakozást is felhasználjam tanításra. A legjobb 
oktatófilmeket maga a televízió programja produkálta, hiszen mindig ta-
láltunk életkornak és érdeklődésnek megfelelő műsort. Nem kellett mást 
tenni, mint a gyerekekkel együtt tévézni, és őket a megértésben tolmács-
ként segíteni. így aztán egyes gyakran hallott fordulatok lassan átmentek a 
használatba is. Sőt más anyag feldolgozásakor alkalmanként vissza lehetett 
utalni egy-egy filmrészletre, s a képsor felidézése segítette a szöveg meg-
értését. 

A Themen anyagának az elvégzésekor a nyelvtan lépésről lépésre 
történő megismerése során sok automatizáló gyakorlatot oldottunk meg. 
Úgy tapasztaltam, hogy a gyereknek szüksége volt ilyenfajta automatizá-
lásra és egyúttal a nyelvtani ismeretek különböző szinteken történő rend-
szerezésére is. A rendszerezés minden életkorban fontos, mert a legkisebb 
gyermek is képes és szeret kategóriákban gondolkodni, ha ezek a kategóri-
ák bizonyos életkorban még meglehetősen sajátságosak is. Tizenöt éves 
korban már lehetőség van arra, hogy a tanuló megismerkedjen a tanulandó 
nyelv teljes nyelvtani rendszerével, és az átfogó nyelvtani szabályok meg-
értése után aprólékos munkával kitöltse a keretszabályokat. 

Tulajdonképpen ezt a munkát végeztük el, amikor a mindennapi is-
kolai feladatokkal foglalkoztunk. A közös munkának talán ez volt mindkét 
fél számára a legérdekesebb és legproduktívabb része. Kipróbálhattunk 
egy régi jó módszert, amit a nyelvtanulásban már-már elvetettek: a memo-
riter hasznosságát. Mint kiderült, ezt a módszert helyesen alkalmazva és a 
nyelvtanulás folyamatába megfelelően beépítve ma is jó eredménnyel le-
het alkalmazni, sőt bátran kijelenthetem, hogy nem lehet mellőzni. Na-
gyobbik lányom az első nyelvtani-mondattani ismereteket egy elég bo-
nyolult matematikai definíció megértése és megtanulása során szerezte 
meg. 

A definíció így szólt: "Verbindet man lineare Gleichungen mit und , 
so Entsteht eine Aussageform, die lineares Gleichungssystem heilk. Die 
Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems ist gleich der Schnittmenge 
der Lösungsmengen der linearen Gleichungen." (Ha elsőfokú egyenleteket 
és-sel kötünk össze, akkor olyan kifejezés jön létre, amelyet elsőfokú 
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egyenletrendszernek nevezünk. Az elsőfokú egyenletrendszer gyöke azo-
nos az elsőfokú egyenletek gyökei halmazainak metszetével.) Amikor ma 
ezt a mondatot újra elolvasom, számomra is merészségnek tűnik az, hogy 
ezzel a mondattal a nyelvtanulás első heteiben egyáltalán foglalkozni 
mertem. De az élet erre kényszerített minket, hiszen matematikából éppen 
ez volt az aktuális anyag, s azt bizony meg kellett tanulni. És ezzel a 
hajmeresztő merészséggel csodálatos eredményeket értünk el. 

A definíció tartalmi megértése a gyerek számára nem okozott gon-
dot, néhány szó lefordítása és a mellékelt ábra tanulmányozása ebben 
segítségére volt. A két mondat kapcsán azonban több nyelvtani szabályról 
lehetett beszélgetni: 

1. A feltételes mondat szabályai (Verbindet man , so ), kite-
kintéssel az általánosabban ismert "Wenn , dann...." formára. 

2. A vonatkozó névmás formái, használatuk ( eine Aussageform, 
die lineares Cleichungssystem heilk). 

3. A birtokos szerkezetnek a magyarétól eltérő formája (Die 
Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems...). 

4. A melléknévnek is lehet vonzata ugyanúgy, mint az igének 
(gleich der Schnittmenge ). 

5. Általános alany (Verbindet man ). 

6. Szórend: egyenes, fordított, mellékmondati. Mindháromra talál-
ható példa a szövegben. 

A feldolgozás után a megértett szöveget meg kellett tanulni, ezzel 
rögzítettük a szavakat és részben a nyelvtani ismereteket is. Csak részben, 
mert a teljes rögzülés csak a hat témakör részletes feldolgozása után tör-
tént meg. Vagyis a megismert nyelvtani formák mintájára a már tanult egy-
szerűbb szavakból újabb példákat konstruáltunk. Természetesen utána 
kellett néznünk a főnév-, melléknév- és igeragozás kérdéseinek is, s ehhez 
használtuk a nyelvkönyvet. Később is megmaradtunk ennél az eredmé-
nyesnek bizonyuló módszernél, mivel lányom ezeket a megtanult szöve-
geket állandó hasonlítási alapnak tekintette. Három hónapig tartó intenzív 
munka után már elutasította a segítségemet, s iskolai munkáit, még a ko-
molyabb beszámolókat is, ha nem is hibátlanul, de önállóan végezte el. 
Hogy ez a komplex módszer mennyire használható, bizonyítékként be-
számolhatok arról, hogy azóta leányom ezzel a módszerrel megtanulta az 
angol nyelvet is úgy, hogy angolul tudott érettségi vizsgát tenni Angliában, 
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s az egyetemen két év alatt letette a tanulmányaihoz szükséges alapvizsgát 
görögből, héberből és latinból. 

Kisebbik lányom esetében nemcsak a magyar nyelvtani ismeretek 
hiánya okozott gondot, hanem zárkózott alaptermészete is, ami egyaránt 
hátráltatta a nyelvtanulásban és a kapcsolatteremtésben. Általában — ma-
gyar nyelven is — keveset beszélt, ezért ő eleinte az olvasásban és az ér-
tésben fejlődött gyorsabban. Bebizonyosodott, hogy egy tíz év körüli 
gyermek számára fontos az, hogy ismeretei minél több irányból nyerjenek 
megerősítést. Ezért oktatásánál bevetettem a teljes módszertani eszköztá-
rat. Rendszeresen haladtunk a Képes német nyelvkönyv, majd a Themen 
gyermekeknek című nyelvkönyvekben, s a nyelvi környezet előnyös hatá-
sát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az iskolai éves anyagot egy hónap 
alatt elvégeztük. 

Fontos szerepet játszott az olvasás- és beszédtanításban a rendszeres 
meseolvasás. Természetesen a szókincs bővítését is szolgálta, és emellett 
nagy örömet is szerzett a gyereknek. Hamarosan szinte hibátlanul olvasott, 
már látott vagy egy szócsaládhoz tartozó szavakat felismert, sőt néha egész 
mondatokat lefordított. A szöveg feldolgozását rendszerint a következő 
lépésekben végeztük: 

1. A szöveg meghallgatása (rendszerint én olvastam fel először a rö-
vid mesét), közben a rajzok, képek megfigyeltetése. 

2. Első olvasás után megbeszéltük, hogy mi lehet a mese tartalma. 

3. A szöveg elolvasása szakaszonként segítséggel, közben a kiejtés 
javítása, kiejtési szabályok megbeszélése. 

4. Mondatonkénti olvasás, az ismert szavak és az illusztrációk segít-
ségével a mondat értelmének megfejtése, fontos új szavak jelenté-
sének megkeresése. Bevezetés a szótárhasználatba. Közben egyes 
nyelvtani problémák megbeszélése. 

5. A szöveg összefoglalása magyar nyelven szóban, majd német 
nyelven írásban, a szövegben előforduló szavak, szövegrészek 
felhasználásával. 

6. A leírt kivonat megtanulása. 

A nyelvtan tanulásában sokat segített az iskolai nyelvtananyag, 
amely éppen a főnév- és igeragozást tartalmazta. Mivel a gyermek számára 
az eset megnevezés nem volt értelmezhető, helyette a kérdéseket alkal-
maztuk, ahogy az iskolában is: Wer-Fall, Wen-Fall, Wessen-Fall, Wem-
Fall (Ki?, Kit?, Kinek a ....?, Kinek?). Az igeragozásnál több időt kellett a 
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tőhangváltós igékre fordítani, mivel ezek eltértek a szabályostól, nem il-
leszkedtek a gyerek által elfogadott rendszerbe. Itt csak a nagyszámú gya-
korlás, időszakonkénti visszatérés jelenthetett megoldást. A tanulás meg-
könnyítése céljából színes ragozási táblázatokat készítettünk, amelyeket a 
lakás forgalmasabb részein kifüggesztettük. 

A szókincsbővítés több módon történt, legkedvesebb formája a lakás 
"feliratozása" volt. Cédulákat ragasztottunk az ajtókra a helyiségek nevével 
(Wohnzimmer, Schlafzimmer, Eftzimmer, Küche, Bad), a konyhaszekré-
nyekre a bennük található tárgyak nevével, a gyerek felcímkézte a fűszeres 
üvegeket, miután egyszer tévedésből cukor helyett sót tettem a limonádé-
jába. így játszva megtanulta a lakásban található berendezési tárgyak, a 
konyhai eszközök, a konyhában használt anyagok nevét. Amihez ez nem 
adott elegendő segítséget, ahhoz a szép számban kapott reklámújságokat 
használtuk fel. Vágtunk, ragasztottunk, feliratoztunk, s egy-egy témakörben 
egész "műalkotások" jöttek létre, amelyek ismét valamelyik falra kerültek. 

Ugyancsak érdekes gyakorlat volt azonos szöveg párhuzamos 
(magyar-német) olvasása. Én a Biblia teremtést leíró részét választottam, 
mert az alkalmat adott olyan alapszavak megtanulásához, mint világosság, 
sötétség, nappal, éjszaka, ég, föld, víz A nyelvtanban pedig lehetőség 
nyílt a felszólító mód elsajátítására. A kivonatból ismét remekül tanultunk, 
mert ezek olyan lexikai-grammatikai ismereteket tartalmaztak, melyek 
gyakorlása az egész család számára hasznos volt. 

A nyelvtanulásnak kétségtelenül ez volt a legkellemesebb része, 
mentes volt mindenféle szorongástól. A "tanulmányi séták" azonban min-
dig kis félelemmel kezdődtek. A gyereknek ugyanis ki kellett próbálnia az 
otthon már begyakorolt formulákat. Vásárolnia kellett, információt kellett 
kérnie. Némi húzódozás ellenére ezekre a feladatokra is sort kerítettünk 
már a tanulás elején, mert egy-egy sikeres akció nagy biztatás volt a to-
vábbi munkához. 

Közvetett módon ugyan, de kétségtelenül segítette a nyelvtanulást és 
a német környezetbe való beilleszkedést is a zene. Nemcsak a megtanult 
német dalokra gondolok, ami a tanítás folyamán természetes volt, hanem a 
tanórán kívüli zenetanulásra is. A zene szeretete, a zene nemzetközi nyel-
ve meglepően gyorsan juttatta el a tanárt és tanítványát egymás megérté-
séhez. A negyedik furulyaóra után már nem igényelték a segítségemet, sőt 
leányom kimondottan kért arra, hogy ne legyek jelen az órán. Biztos va-
gyok abban, hogy ez a sikeres együttműködés jelentősen oldotta a gyerek 
félelmeit, szorongását. Talán az is igaz, hogy ez a szabad, félelemnélküli, 
nem teljesítményorientált zeneoktatás is hozzájárult ahhoz, hogy leányom 
később a zenei pályát választotta. 
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Közös, megfeszített munkánk eredménye kisebbik lányomnál körül-
belül a hatodik hónapban hozott látványosabb eredményeket, s az első 
tanév végén ő is teljes értékű és viszonylag jó bizonyítványt kapott. A leírt 
komplex nyelvtanulási módszerrel tehát egyéni tanulóknál jó eredmény 
érhető el, érdekes lenne a kísérletet kiscsoportos formában is elvégezni, ez 
bizonyára hasznos tapasztalatokat hozna a magyarnak mint idegen nyelv-
nek az oktatásában is. 

Gyúró Istvánné: 

Egyes módszertani megoldások a Lendvai Kétnyel-
vű Altalános Iskola számára írott tankönyvekben 

A kedves olvasó a Szemle előző számában már átfogó információt 
kapott Dávid Mária tollából a könyvek megszületésének körülményeiről és 
az első két kötet tematikájáról. Az én szándékom az, hogy röviden szót 
ejtsek a könyv megírásával kapcsolatos néhány problémáról és azok meg-
oldásáról. Ezen belül kissé bővebben szeretnék szólni a nyelvtani anyagok 
prezentálásáról és gyakoroltatásáról, néhány példával illusztrálva is eljárá-
sunkat. 

Elöljáróban megemlítem, hogy 1996 nyarára megszületett az 5. 
osztálynak írott tankönyv is, amely koncentrikusan bővíti az első két könyv 
tematikáját. A leckék felépítése hasonló az előzőekéhez, azzal a különb-
séggel, hogy kissé csökkent a szerepe a párbeszédes részeknek a narratív 
részek javára, és az utóbbiak a mesék világából lassan átvezetik a gyere-
keket a realitások területére (rövid életrajzokkal, geográfiai leírásokkal 
stb.). 

Ha a kezdetekre visszatekintünk, meg kell vallani, hogy több szem-
pontból is nagyon ingoványos területen éreztük magunkat. Egyrészt azért, 
mert soha nem tanítottuk a jelzett korosztályt, másrészt mert nem tudtunk 
állandó, sőt még ritka, de rendszeresen ismétlődő kapcsolatban sem lenni 
a lendvai kollégákkal és gyerekekkel. Két-három iskola- és óralátogatás 
után mégis bátorkodtunk belevágni a "mű" megírásába. Növelte a nehéz-
ségeket az, hogy az első két osztályban a gyerekek csak orális oktatásban 
részesültek magyarórákon, és a tananyagukról egy nagyon vázlatos téma-
sort és szószedetet kaptunk csupán. Arról sem volt igazán fogalmunk, 
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