
mert a I-'''-','-'-L<. ..._'-'\:_ ....... u''-'Á>..

alkalmazásakor a tudatukban vagyis közvetve a kétnyelvLí tanítás-
felfogásukról, tanítási gyakorlatukról. Emellett mindaz, amely mentálisan modellá
lódik, tudatosan vagy tudattalanul visszahat arra a világra, amely azt létrehozta, jelen
esetben az iskolai tanításra. A (tannyelv) fogalom mögötti magyarázatok az oktatás, a
tanítás-tanulás belső világára, a hozzá tartozó pedagógiai tudásra, gondolkodásra, a
tanári atti tLídökre is utalnak.

EDUCATIO 2000/4 VÁMOS ÁCNES: ATANNYELV ISKOLAI FOCALMA pp. 729-742.
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tannyelv-fogalom oktatáspolitikai és pedagógiai megközelítése

Tannyelvi kérdésekkel elsősorban a magyar-idegen nyelvű illetve a kisebbségi okta
tásban találkozunk, ezért a fogalom alá csak ritkán értik a többségi iskolák tanítási
nyelvét, azaz a magyar nyelvet. Ez a jelentésszűkítés természetesen nem jelenti azt a
képtelenséget, hogya többségi iskolákban nincs tannyelv. Inkább azt sugallja, hogy
csak a speciális területeken van jelentősége, hogy ez a kérdés a kisebbségpolitika, a
(tan)nyelv-politika felségterülete. Ezt erősítik az oktatásszociológiai vizsgálatok, en
nek van oktatáspolitikai hagyománya. A tannyelvek politikai síkra terelődése a 18
19. században gyökerezik, amikor a magyar illetve más nemzetiségi nyelvek helyet
kértek az oktatásban a latinnal illetve a némettel szemben, s tartós probléma maradt

a 20. században is - az ismert történelmi okok ll1iatt. A magyar neveléstörténet
o-úaJ.L!.L.UJ.U.J.J. törvénye foglalkozik az egyes tanítási nyelvek helyével, megválasztásukhoz
tartozó kompetenciákkal. Az oktatásszociológia az ötvenes-hatvanas években figyelt
fel a vagy a kisebbségi lét nyelvi ITn.·~TPt-ITp.'7rr~pr',[TP'1"Ll



"-' ·OV azt, hogy a közhasználatban lévő

egyes magyar kifejezések mögött nincs különbség. A
magunk is az általánosan használt, széles értelmű gyűjtőfogalmat, a magyar hagyo
mányokra támaszkodó "tannyelv, tanítási nyelv", s nem az - egyébként tartalmilag
korrektebb -, de idegenül csengő "oktatási nyelv" kifejezést használjuk.

Vizsgálati minta, módszerek

A tannyelv fogalma, jelentése, értelmezése különös jelentőséggelbír a mögötte meg
húzódó pedagógiai felfogás és gyakorlat miatt. Feltárására az 1999/2000. tanévben
vizsgálatot végeztünk nyolc kétnyelvű középiskolában. Az intézmények zöme buda
pesti volt, közülük három szakközépiskola. A lnintába magyar-angol, magyar-né
met, magyar-olasz és magyar-spanyol középiskolák kerültek. Mindenhol két-két ide
gen nyelven tanító tanárral folytattunk mélyinterjút, akik végül három szakmai cso
portot képeztek: a) történelem szakosok, b) matematika vagy természettudomány
szakosok, illetve c) szakközépiskolában szakmai tárgyat tanítók. A mintegy kétórás
mélyinterjú a kétnyelvű tanítás-tanulás több területére irányult. Közülük az egyik a
tannyelv-fogalom volt. A megállapításokat szövegelemzéssel, illetve a tárgyhoz tarto
zó táblázatok adatainak statisztikai feldolgozásával nyertük.

Az interjú kapcsán általános benyomásunk az .volt, hogy a pedagógusok többségét
nem foglalkoztatja a tanítás nyelve, a kétnyelvű oktatás mibenléte. A megkérdezettek
többsége a témához először elhárítóan viszonyult, érzékeltetve azt, hogy nekik nem
elmélkedniük kell a "nyelven", hanem tanítaniuk. Pedig a pedagógiai vizsgálatok azt
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mutatják, hogy jobb hatásfokkal dolgoznak azok, akik jobban ismerik az oktatási
folyamatok törvényszerLíségeit, akik tájékozottabbak, tudatosabbak, akik tervszerLíbbek
és szakszerLíbbek. A válaszolók meghatározó többsége azt állította, hogy az interjú
során gondolta végig először, hogy mi alapján hozhat döntést a nyelvi és tantárgyi
követelmények konfliktusa esetén, hogy tanítása miben tér el az egynyelvLítől, hogy
mi zajlik a tanuló fejében, hogy mit jelent a tanulás tanítása kétnyelvLí iskolában stb.
Ez megerősítette azt a hipotézist, hogy a pedagógusok elsősorban saját problémájuk
ként fogják föl az idegen tannyelven tanítást, és kevésbé vagy egyáltalán nem foglal
koznak azzal, hogya nyelvvel a tanulónak is lehet problémája. Létezik olyan általá
nos vélekedés, mely szerint a kétnyelvLí (idegen nyelvLí) tantárgy tanítása során a
tanárnak ugyanazt kell csinálnia, mintha magyarul tanítana - másként fogalmazva:
az egynyelvű és a kétnyelvű oktatás mindenben megegyezik, a Lehet,
hogy e vélekedések következménye, hogya kéttannyelvLíségbőlfakadó sajátos peda
gógiai folyamatok operacionalizálása, a speciális módszerek, eljárások alkalmazása
nem jellemzően U l-/'--' ... .i.LLL.i..i..

A tannyelv fogalma a kétnyelvű középiskolákban



733

céljáról alkotott felfogással

nyelvű Vf\,bUbUJl-

A stratégiailag nyelvű oktatásban » •• •az egész óra idegen nyelven megj/J. A ma-
gyar nyelv kis esetlegesen jelenik meg: »Nagyon-nagyon ritkán váltok át
magyarra): - »Néha igen) » - »)Persze) előftrdul)) - »)Ritkán) csak célzottformában». )Nern)
kivéve) ha új szakkiftjezés kerül elő»). Ritkaságuk ellenére a közös vonások kategorizál
hatók. A nyelvváltás jellemzői: (zárójelben az említések száma; egy tanár többet is
említhetett) :

• A nyelvváltásnak oka van, ezek a következők:

- a tanulók nem, vagy nehezen értik az anyagot idegen nyelven (7)
- a tanulóknak tudniuk kell magyarul is (6)
- a tanulók elfáradnak az idegen nyelven tanulás során (4)
- nehéz egyes dolgokat megmagyarázni idegen nyelven (4)
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talzn1J'elü'-rOlyai~mílnilR Leytontú'satJ/J U.jJ..6(~vCL/UI/, az említés rorrer.ZaJ4r:f}{;'n

"A

szi nten kezdve is"

L~li,",,,,,,,",v''''''''''''''' értékelés

Magyarázat:
- az oktatás folyamatának logikus menete:
- a nyelv beáramlása:



737

Magyarázat:
- az oktatás folyamatának logikus menete:
- a nyelv beáramlása:
- a kommunikáció kerete:

a kerete: ~
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az nem a tanár
.l.ll.l.Al.l..l....a.IQ. van. A cél

rY"l p>,rrrp>!p>! r,,"'''' kell Az (is)

A tannyelvvel kapcsolatos álláspont, felfogás azért is kitüntetett jelentőségű,mert a
kétnyelvű oktatásban, különösen az idegen nyelven folyó szakaszaiban nem egysze
rűen egy másik nyelvre történő átváltásról van szó. A tannyelvek nem egyenrangúak,
alapvetően mert az egyik a tanuló anyanyelve, a másik nem. Ezt a különös és
fontos körülményt a tanároknak így jellemzik: "Nem átfOrdítjuk a dolgot a másik
nyelvre, hanem a spanyol észjárást meg kell tanítani, azt, hogy hogyan kell gondolkodni
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mint amelyiken ta
az

.L>"''-.J.L.L.L~J.L.L~_U.v.l'-JI'U.\.. alkalmazzam a szó-

azon a nyelven)) - )JA két nemzet) a magyar és az angol nem egyformán gondolkodnak
bizonyos dolgokról) ezért nem lehet egyszerűen átftrdítani a szaknyelvet egyikrőla másik
ra)~ A korábbi kutatási eredmények alapján már választ lehet adni bizonyos kérdések
re: pl. mi az összefüggés a képzés célja illetve az idegen nyelvű tantárgyak száma és
aránya között, milyen lehetőségek vannak a két nyelv megosztására, milyen szem
pontok alapján alakíthatja ki egy iskola a kétnyelvű oktatási pedagógiai programját.
Továbbra is bizonytalanság van azonban a pedagógia más területein. Vajon vannak-e
a kétnyelvű iskolai oktatásnak mélyebb sajátosságai? További vizsgálat szükséges pél
dául a következőkben.

• A tervezés-tanterv. (Váltazik-e az idegen nyelvű követelmények felépítése, tartal-
ma, illetve a teljesítéshez idő? Módosulnak-e a fejlesztési kompetenci-
ák?);

• A stratégiák-módszerek-eljárásak. (Mit kellllehet csinálni, ha a fogalmat, a ma
gyarázatot esetleg a feltett kérdést nem érti a tanuló?)

.. Az ellenőrzés-értékelés. dolgozatot más
nítottam? kell/lehet
hoz? A és .............,.... .,... .... ",." .... , ,-.'7Q,Yv"'I ...... r>.' .... r..lr

beli feleletnél?)
• A tanulás-tanítás.



f<étn'lJeLvU tanítás

Szempontok

Egyes órákra való készülésben

Atanórai módszerekben, eljárásokban

Atantárgyi köv. telj. szüks.Jdőben

Atanítási folyamat 45 perces beosztásában

Atanítási folyamat tervezésében

Egy téma kör feldolgozásá ba n, beosztásban

Aszóbeli felelet megítélésében

Az írásbeli dolgozat megítélésében

Atantárgyi követelmények szintjében

Az értékelés eljárásaiban, módjában

Az értékelés céljában, feladatában

Atantárgyi követelmények tartalmában

Év végi oszt.kialakítási szempontjaiban

Atantárgy céljában
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I I I az eltérés mértéke

h/,..jC'1/"J<'l'O!/lII/I'j tanítás közötti RutOJltJ~le(T,

Szempontok

tanulói munka

Atanulók tanulásra fordított idejében

Atanulók tanulásra történő fel készítésében

Atanulás eljárásaiban, módszerében

Anyelvi megformálás színvonalában

Atanulói tudás kiépülésében

Etudás nyelvi szerkezetében, felépítésében

Atudás reprodukálhatósában

Etudás szerkezetében

Atudás tartósságában

Atudás alkalmazásában
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l-
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l-

I-

l-
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i-

l-

I I I I az eltérés mértéke
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Összegzés

Tanulmányunkban bemutattuk, hogy az oktatáspolitikai és pedagógiai tannyelv-fo
galom jelentős pontokon eltér, mivel a vonatkozási helyek megítélésében különböz
nek. A kétnyelvű középiskolákban tanító tanárok egyéni tannyelv-fogalma elaborá
latlan, a vizsgált csoportban a fogalom terjedelme széles, nem egységes, az értelme-

akár jelentős különbségek is lehetnek. Az egyes pedagógusi felfogási különbö
mögött a tannyelvhasználati gyakorlat, a stratégiák eltérése és az egyéni nézet

rerlGSZereK1 tanítási felfogások különbözősége húzódik meg. A tanárok szakja szerint
nem találtunk különbséget. Nem sikerült megragadnunk a tannyelv-fogalom mö

\...a..l..l.Ll..l.uu.l.'-'.l..l.'V~(:l..uU'.l.'l..különbségét sem. A tannyelvet általában acélnyelvvel azono-
U.l..l..1.Ul.L,iU.l..l. betöltött szerepe szerint kulcskategóriának látszik a

az oktatás különböző a tan-
l. .... J..l.JlJ.'-'LJ'V'L!..l..l.'-'.l.'l.., addig a főbb ""'t"r,::> IT"'" I ""' .....

érettségi vizsga)
'-'LJ~LJ.'lo..l.),.'VLJ'-'iJ.l.0.1.""''-'.l.UUÚl.l..l. több

,",,,,ri .... n-h nr' ..... tanszéke közösen

konn.pel:enClára - témavezető: Czachesz

kapcsolódik az Neveléstudományi Intézete és
1\.J\-·l<uratás!1oz ("A kétnyelvű oktatás
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