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1. A dolgozat témája, célja és felépítése  

 

Jelen dolgozat témája a 6–9 éves gyermekek beszédértésének és beszédkészségének 

fejlesztése a német mint idegennyelv-oktatás intézményes keretei között. 

 

A téma különösen aktuális, mert az elmúlt 20 évben Európában az a tendencia figyelhető 

meg, hogy egyre fiatalabb korban kezdődik az első idegen nyelv tanításának bevezetése. 

Az idegennyelv-elsajátítás világszerte már 6–9 éves korban elkezdődik an (Edelenbos / 

Kubanek-German 2004). Az idegennyelv-oktatásnak ezt a formáját német nyelvterületen 

„frühes Fremdsprachenlernen”-nek vagy „Früherwerb”-nek, Magyarországon pedig 

korai, kisgyermekkori vagy kisiskoláskori idegennyelv-tanulásnak nevezzük. A korai 

kezdés megalapozhatja az egyéni többnyelvűség kialakítását. Az Európai Bizottság 1996-

ban kiadott oktatásról és képzésről szóló Fehér könyvében fogalmazták meg először 

általános célként, hogy az Európai Unió polgárainak anyanyelvükön kívül még két 

közösségi nyelv ismerete lenne kívánatos (Europäische Kommission 1996: 72). A 

dokumentum arra is rámutat, hogy a három európai közösségi nyelv elsajátítása 

érdekében a nyelvtanításnak minél hamarabb, akár már az iskola nevelés-oktatás előtt, 

azaz az óvodai nevelés keretében meg kellene kezdődnie. 

 

A korai nyelvoktatás, ami az 1960-as évek óta világszerte egyre nagyobb teret hódít, 

Magyarországon is szerves részévé vált a köznevelésnek. A magyar köznevelés 

alapdokumentuma, a 2012-ben kiadott Nemzeti alaptanterv egyértelműen definiálja, hogy 

az első idegen nyelv tanítását legkésőbb az általános iskola 4. évfolyamán el kell kezdeni. 

Ha azonban a köznevelési intézményben adottak a feltételek (megoldható az idegennyelv-

oktatásában képzett pedagógus alkalmazása, és az iskola pedagógiai programja erre 

lehetőséget ad), az első idegen nyelv oktatása az 1–3. évfolyamokon is megkezdhető. Az 

általános iskola 1–4. évfolyamára 2012-ben kiadott Kerettanterv azonban csak a 4. 

évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítással kapcsolatosan fogalmaz meg elvárható 

eredményeket. 

 

Még napjainkban is sokan gondolják azt, hogy a korai idegennyelv-tanulás nem más, mint 

egy korábban kezdődő hagyományos nyelvtanulás. Eddigi idegennyelv-tanári és kutatói 

tapasztalataim alapján nem értek egyet ezzel a véleménnyel, és abból indulok ki, hogy a 

korai idegennyelv-elsajátítás az idegennyelv-tanulás speciális területe, melynek saját, 
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önálló céljai vannak. A nyelvi fejlesztés középpontjában a primer nyelvi készségek 

(beszédértés, beszédprodukció) állnak. A szekunder készségek (olvasás, írás) fejlesztése 

ezekre épülve fokozatosan történik. Ennek megfelelően a korai idegennyelv-fejlesztés 

során két szakaszt különböztetünk meg. Az első szakaszban a tanulók még az idegen 

nyelvi olvasás és írás bevezetése előtt állnak. A második szakaszban a tanulók már 

felkészültek az idegen nyelvi olvasás és írás bevezetésére. Jelen kutatás a korai 

idegennyelv-elsajátítás első szakaszára fókuszál, ahol a primer, azaz szóbeli nyelvi 

készségek (beszédértés, beszédprodukció) állnak a fejlesztés középpontjában. 

 

Jelen munka a nyelvelsajátítással és nyelvtanítással kapcsolatos kutatások részét képezi, 

és az intézményes keretek között megvalósuló korai német mint idegen nyelv tanulásának 

és tanításának folyamatait vizsgálja. A korai idegennyelv-elsajátítás kérdéseit számos 

tudományág különböző aspektusból kutatja. Dolgozatomban a már meglévő kutatási 

eredményeket figyelembe véve az alábbi kérdésekre keresem a választ: 

 Mely tényezők, illetve milyen kölcsönhatások befolyásolják a korai 

nyelvelsajátítást? 

 Milyen alapvető idegen nyelvi kompetenciákat kell kialakítani a korai 

idegennyelv-fejlesztés során? 

 Milyen deszkriptorok segítségével írhatóak le a korai idegennyelv-elsajátítás 

egyes fejlődési szakaszai? 

 Hogyan lehet az egyes fejlődési szakaszokat meghatározni és dokumentálni? 

 

Kutatásomban az alábbi feltevésekből indulok ki: 

 Ha gyermekkorban az idegen nyelv tanulása sok szempontból hasonlít az 

anyanyelv elsajátítására, akkor ezek a hasonlóságok tetten érhetőek a célnyelvi 

tanári beszédben és az idegennyelvórán alkalmazott módszerekben is. 

 Nagy lehetőség van abban, ha az idegen nyelvekkel való korai ismerkedés 

középpontjában a szóbeli készségek fejlesztése áll. 

 Ha a nyelvkönyvek fontos inputforrásaként szolgálnak, akkor a gyermekek 

számára készült német nyelvkönyvek mind mennyiségüket, mind pedig 

minőségüket tekintve megfelelő nyelvi inputot kínálnak a beszédértés és a 

beszédkészség fejlődéséhez. 
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 Az A1- (A1 mínusz) nyelvi szint standardjainak meghatározására kifejlesztendő 

deszkriptorok megfogalmazásánál mintaként szolgálhatnak a Közös Európai 

Referenciakeret már meglévő deszkriptor-leírásai. 

 

A dolgozat célja egyrészt a korai idegennyelv-tanulás sajátosságainak bemutatása, 

különös tekintettel a szóbeliség fejlődésére, másrészt a fejlődési ciklus végén várható 

nyelvi eredményeket leíró, a gyermekek nyelvi és életkori sajátosságait figyelembe vevő 

standardok megfogalmazása A1-, azaz a Közös Európai Referenciakeret szerint eddig 

még nem meghatározható szinten. 

 

Ezen sajátosságok vizsgálata mindenekelőtt a nyelv- és oktatáspolitika, a 

tanuláspszichológia, a nyelvelsajátítás-kutatás és az idegennyelv-oktatás szakdidaktikai 

kutatási eredményeinek felhasználásával lehetséges. Ennek megfelelően dolgozatom négy 

elméleti fejezetre tagolódik, amelyek az empirikus kutatást megalapozzák, és elméleti 

keretbe ágyazzák. 

 

A bevezetőt követő fejezetekben (2–5. fejezet) empirikus kutatásom elméleti alapjait 

teremtem meg: egyrészt a vizsgálat szempontjából szükséges alapfogalmakat definiálom, 

és egyértelműsítem saját fogalomhasználatomat, másrészt a szakirodalomban vitatott 

kérdéseket világítom meg több oldalról, és fejtem ki saját álláspontomat. 

 

Dolgozatom első elméleti fejezetében (2. fejezet) a téma nyelvpolitikai és 

oktatáspolitikai beágyazására törekszem, ezért áttekintem a nyelvoktatást alapvetően 

befolyásoló legfontosabb európai uniós és hazai dokumentumokat, melyek 

megalapozzák az intézményes keretek között megvalósuló nyelvoktatást (Europäische 

Kommission 1996, Europarat 2001, Glaboniat u.a. 2005, Krumm 2010, Feld-Knapp 

2014). 

 

A harmadik fejezetben a gyermekkori nyelvelsajátítás kérdésével foglalkozom. 

Először a kutatásom szempontjából releváns központi fogalmakat (első, második, 

harmadik nyelv, idegen nyelv) definiálom (Apeltauer 1997, Klein 2001, Oksaar 2003, 

Boócz-Barna, 2007, 2014a, 2014b, 2016a, 2016b, Tracy2007, Boeckmann 2010, 

Hufeisen / Riemer 2010, Koeppel 2013, Klann-Delius, Gisela 2016). Ezután a 3.2. 

fejezetben térek ki az elsajátítás és a nyelvtanulás dichotómiájára (Königs 2001, Boócz-
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Barna 2007). Ezt követően tárgyalom az első és második nyelv elsajátításának 

sajátosságait, és a második nyelv elsajátítását leíró legfontosabb modelleket. A 

modellek bemutatásánál minden esetben kitérek arra, milyen jelentőséggel bírnak a 

modellek a német mint első, illetve második idegen nyelv tanulása és tanítása során 

(Krashen 1985, Aguado 2008, Hufeisen / Riemer 2010, Ballweg u.a. 2013). 

 

A nyelvelsajátítási elméletek alapján egyértelműen megállapítható, hogy jelentős eltérés 

mutatható ki az egyes tanulók nyelvi fejlődésében, melyeket a tanulási folyamat során 

mindenképpen figyelembe kell vennünk. Különösen fontosnak látszanak a kognitív 

tényezők mellett az olyan érzelmi, emocionális tényezők, mint a félelem vagy a 

motiváció. A 4–10 éves gyermekek kognitív fejlettségi fokuk, érdeklődési körük, céljaik 

és igényeik tekintetében is nagy eltérést mutatnak az egyéb korosztályokhoz képest. 

Legtöbben most ismerkednek az első idegen nyelvvel, ezért több időre és segítségre van 

szükségük ahhoz, hogy megértsék és megtanulják az új nyelvet. Ennek megfelelően a 

korai idegennyelv-tanulás célkitűzései és alkalmazott módszerei is eltérnek a felső 

tagozaton, a középiskolában vagy a felnőttképzésben releváns céloktól és módszerektől. 

Ezért feltétlenül szükséges, hogy a harmadik fejezetben a fejlesztésre irányuló 

módszertani koncepciókat, valamint az egyéni tanulói utakat is áttekintsem (Chighini / 

Kirsch 2009, Lundquist / Widlok 2015). 

 

A negyedik fejezetben a nyelvi készségek fejlődésére koncentrálok, és a szóbeliséget 

tárgyalom pszicholingvisztikai megközelítésből előbb az értés, majd a produkció szintjén 

(Butzkamm 1989, Gósy 2005, Feld-Knapp 2005, Butzkamm / Butzkamm 2008, 

Wendlandt 2017). A korai idegennyelv-oktatás egyik legfontosabb célja a szóbeli 

készségek fejlesztése. A nyelvfejlődés ezen szakaszában a receptív készségek közül a 

beszédértés megelőzi az írott szöveg értését, azaz az olvasását, és a produktív készségek 

közül a beszédprodukció fejlődése elsőbbséget élvez az íráskészség fejlődésével szemben. 

 

A nyelvelsajátítás szempontjából nagy fontossággal bír az ötödik fejezetben tárgyalt 

nyelvi input. Az idegennyelv-oktatásban a nyelvi inputnak nem csak minőségét, de 

mennyiségét tekintve is megfelelőnek kell lennie, mert a nyelvi input a nyelvi fejlődés 

legfontosabb forrása. Ezért azt vizsgálom, melyek az idegen nyelvi fejlesztés 

szempontjából leghatékonyabb inputforrások. A legfontosabb inputforrásként a 

szakirodalom a tanári beszédet (Teacher Talk / Lehrersprache) említi, ezért ezzel a 
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témakörrel dolgozatomban részletesebben is foglalkozom (Butzkamm 1987, Wode 1993, 

Schart / Legutke 2012, Antalné Szabó 2016a, 2016b, Reder 2016). 

 

Az elméleti háttér megalapozása után a dolgozat hatodik fejezetében bemutatom az 

általam végzett idegennyelv-didaktikai empirikus kutatásomat, amely a szóbeli 

készségek fejlődését vizsgálja a korai német mint idegennyelv-oktatásban. Kutatásom 

célja egyrészt, hogy feltárjam azokat a tényezőket, illetve azok kölcsönhatását, amelyek a 

korai idegennyelv-elsajátítás tanulási folyamatait befolyásolják. Másrészt bemutatom a 

korai idegennyelv-elsajátítás sajátosságait, melyekre alapozva kísérletet teszek olyan 

deszkriptorok megfogalmazására, melyek lehetővé teszik az adott célcsoport nyelvi 

fejlődésének leírását. 

 

A hetedik fejezetben a dolgozat eredményeit foglalom össze, valamint vázolom azok 

jelentőségét a magyar intézményes idegennyelv-oktatás számára. 

 

 

2. Az empirikus kutatás 

 

Az intézményes keretek között megvalósuló korai idegennyelv-elsajátítást középpontba 

állító, empirikus kutatásom célja, hogy adatokat gyűjtsek a korai német mint 

idegennyelv-tanításra jellemző nyelvi cselekvésekről (ném. Sprachhandlungen). A kapott 

adatok elemzésével azt kívánom feltárni, hogy a gyermekeknek készült német 

nyelvkönyvek milyen nyelvi cselekvésekkel fejlesztik a beszédértést és a 

beszédprodukciót, melyek a leggyakrabban előforduló nyelvi cselekvések az alsó 

tagozatos németórákon, illetve milyen elképzelésekkel rendelkeznek az 

idegennyelvtanárok a korai idegennyelv-elsajátításról. A legjellemzőbb nyelvi 

cselekvéseket veszem alapul azoknak a deszkriptoroknak a megfogalmazásához, melyek 

a gyermekek idegen nyelvi fejlődését életkori sajátosságaik figyelembevételével írják le. 

 

Empirikus kutatásom tárgyát az intézményes keretek között idegen nyelvet tanuló 6–9 

éves gyermekek nyelvi cselekvései, valamint az idegennyelvtanárok korai idegennyelv-

elsajátításról meglévő ismeretei képezik. A kutatás tárgyának összetettsége miatt kutatási 

módszerként az úgy nevezett módszertani triangulációt választottam, mely 

dokumentumelemzést, óramegfigyelést és az idegennyelvtanárok körében végzett 
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kérdőíves adatfelvételt foglalja magába. A módszertani trianguláció lehetővé teszi, hogy a 

korai idegennyelv-elsajátítást több perspektívából is láttassam. 

 

A dokumentumelemzés során azt vizsgáltam, hogyan jelennek meg a mérvadó európai 

uniós és hazai oktatáspolitika dokumentumokban a korai idegennyelv-oktatás 

sajátosságai. A vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy mindkét esetben csak 

ajánlásként szerepel a korai idegennyelv-oktatás lehetősége ezekben a 

dokumentumokban. 

 

A tankönyvelemzésnél a gyermekek számára készült számos német nyelvkönyv közül 

azokat a leggyakrabban használt tankönyveket (Konfetti, Pass auf! Neu 1, Das neue 

Deutschmobil 1, Hallo Anna 1, Planetino 1) elemeztem, amelyek a 6–9 éves korosztály 

számára íródtak, és szerepelnek a Köznevelési tankönyvjegyzéken. 

 

Az óramegfigyelések célja az intézményes korai idegennyelv-elsajátításra legjellemzőbb 

nyelvi cselekvések azonosítása volt. A megfigyelt nyelvi cselekvések alapján 

fogalmazhatóak meg azok a standardok, amelyek a célcsoport nyelvi és életkori 

sajátosságait figyelembe véve definiálják a nyelvi fejlődés egyes szakaszait. Az 

óramegfigyelésekre a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodájában került sor. Az adatokat a 

hospitálások során készült jegyzőkönyvekből, illetve az óratervezetekből gyűjtöttem. A 

látott németórák (n = 56) jelentős részét tanárjelöltek tartották az általános iskola első és 

második osztályaiban. A tanulók első nyelve minden esetben a magyar volt, és a német 

nyelvet első idegen nyelvként tanulták. A tanulók az óramegfigyelések idején még az 

idegen nyelvi olvasás és írás bevezetése előtt álltak. 

 

15 kiválasztott példa alapján mutattam be, melyek azok a releváns tanulási utak, melyek 

segítségével a leghatékonyabban fejlődhetnek a 6–9 éves gyermekek idegen nyelvi 

szóbeli készségei. 

 

Az óramegfigyelések során nyert adatok elemzése alapján lehetséges deszkriptorokat 

fogalmaztam meg, melyekről egy online-kérdőív formájában megkérdeztem a gyakorló 

idegennyelvtanárok véleményét. Az általam összeállított kérdőívet 82 idegennyelvtanár 

töltötte ki, akik olyan általános iskolában tanítanak, ahol az első idegen nyelv bevezetése 
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már az 1–3. évfolyamokon megvalósul, és nagy tapasztalattal rendelkeznek a korai 

idegennyelv-tanítás területén. 

 

A kutatás eredményeit mind kvalitatív, mind pedig kvantitatív módszerekkel elemeztem. 

Az óramegfigyelések és a kérdőíves megkérdezés során nyert adatokat értelmeztem, és 

kvalitatív módszerekkel értékeltem. 

 

A kutatásban 28 kísérleti személy vett részt (14 fiú és 14 lány), akik egy szegedi általános 

iskola 1. és 2. évfolyamának tanulói. A kísérleti személyek anyanyelve (L1) kivétel 

nélkül a magyar, a németet első idegen nyelvként (L2) tanulják intézményes keretek 

között. A kísérleti személyek a Klett Kiadó gondozásában megjelent Hallo Anna 1 és 

Hallo Anna 2 gyermekeknek szóló német nyelvkönyvekből tanulnak, és az idegen nyelvi 

olvasás és írás bevezetése előtt állnak. 

 

 

3. A dolgozat eredményei  

 

A módszertani trianguláció (dokumentumelemzés, óramegfigyelés, kérdőíves 

adatfelvétel) módszerével gyűjtött adatok elemzése és a kutatásban nyert eredmények 

értékelése során az alábbi következtetések vonhatók le: 

 Az intézményes keretek között megvalósuló korai idegennyelv-elsajátítás az 

idegennyelv-oktatás egy speciális területe, amely más módszereket és sajátos 

célrendszert igényel. Az idegen nyelvvel történő korai ismerkedéshez az alábbi 

tanulási utak a legmegfelelőbbek: 

o játékos interakciók, 

o mozgással és nonverbális kommunikációval kísért tanulói aktivitások, 

o autentikus, gyermekeknek szóló szövegek (dalok, versek, történetek) 

alkalmazása, 

o forgószínpadszerű csoportmunka, 

o a CLIL-módszer alkalmazása. 

 A korai idegennyelv-tanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül, ezért 

sok vonásában hasonlít az anyanyelv elsajátítására: 
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o A nyelvelsajátítás szempontjából a nyelvi input mennyiségének és 

minőségének meghatározó szerepe van. 

o A fejlesztés középpontjában az általános kompetenciák mellett a szóbeli 

készségek (beszédértés, beszédprodukció) állnak. 

 A nyelvi inputot a gyermekek nyelvi szintjéhez kell igazítani. Fontos, hogy az 

idegennyelvtanárok használni tudják a célnyelv gyermekek életkorának megfelelő 

variánsait. Olyan nyelvi eszközkészlettel kell rendelkezniük, hogy tartalmilag 

megfelelően, nyelvileg helyesen és változatosan tudjanak kommunikálni a tanítás 

szempontjából releváns témákról. 

 A rituálék szimbolikus jelentésüknek és gyakori ismétlésüknek köszönhetően 

jelentős szerepet játszanak a korai idegennyelv-elsajátítás folyamataiban, mert 

fontos nyelvi inputforrásnak tekinthetők. 

 Az elemzett 6–9 éves gyermekeknek szóló német nyelvkönyvekben a szóbeliség 

kerül előtérbe. Függetlenül attól, hogy a nyelvkönyvek hazai vagy nemzetközi 

piacra készültek, számos olyan elemet tartalmaznak, melyek hozzájárulnak a 

primer nyelvi készségek optimális fejlesztéséhez. 

 A szóbeli készség fejlesztését célzó feladatok megfogalmazásukat tekintve a 

vizsgált tankönyvekben fonológiai, lexikai és szintaktikai szempontból is 

megfelelnek a célcsoport nyelvi szintjének. 

 A bábok sokoldalú segítői a gyermekeknek a korai idegennyelv-elsajátítás 

során: 

o A gyermekek azonosulhatnak az adott bábbal, figurával. 

o A báb mint anyanyelvi beszélő a célnyelvi világot hozza be az 

osztályterembe. 

o A báb bármely téma esetén bevonható az adott cselekvésbe. 

 A korai idegennyelv-elsajátítás sajátosságaiból adódik a tanulásban elért 

eredmények feltárásának és értékelésének a problematikája. Empirikus kutatásom 

eredményeként kristályosodtak ki azok a deszkriptorok, melyeket lehetséges 

eszköznek tartok arra, hogy a gyermekek életkori és nyelvi fejlettségi szintjének 

megfelelően írják le az intézményes keretek között megvalósuló korai idegen 

nyelvi fejlődés egyes szakaszait, különös tekintettel a beszédértés és a 

beszédkészség fejlődésére: 
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o Az idegen nyelvi beszédértés fejlődését leíró deszkriptorok: 

(1) A tanuló követi a szintjének megfelelő, vizuális vagy nonverbális 

eszközökkel támogatott, ismert célnyelvi óravezetést. 

(2) A tanuló követi a szintjének megfelelő, vizuális vagy nonverbális 

eszközökkel támogatott utasításokat (pl. feladatlap kitöltése, manuális 

tevékenységek megvalósítása, játékszabály követése) 

(3) A tanuló azonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz 

kapcsolódó, rövid, egyszerű, akár autentikus szövegben a tanult nyelvi 

elemeket. 

(4) A tanuló megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz 

kapcsolódó, verbális, vizuális vagy nonverbális eszközökkel segített 

rövid kijelentéseket, kérdéseket. 

(5) A tanuló kiszűri a lényeget az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, 

vizuális vagy nonverbális eszközökkel támogatott (hosszabb) szövegből 

(pl. meséből, történetből, versből). 

o Az idegen nyelvi beszédprodukció fejlődését leíró deszkriptorok: 

(1) A tanuló mondanivalóját kezdetben nonverbális eszközökkel (pl. 

rámutatás, pantomim), később egy-két szóval vagy begyakorolt 

állandósult nyelvi fordulatok segítségével fejezi ki. 

(2) A tanuló elsajátítja a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok 

célnyelvi normához közelítő kiejtését 

(3) A tanuló kórusban megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű 

szavakat. 

(4) A tanuló egyedül megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű 

szavakat. 

(5) A tanuló kórusban megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű 

kifejezéseket. 

(6) A tanuló egyedül megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű 

kifejezéseket. 

(7) A tanuló kórusban megismétli az egyszerű tanult párbeszédeket. 

(8) A tanuló párban megismétli az egyszerű tanult párbeszédeket. 

(9) A tanuló helyesen nevezi meg az ismert témához kapcsolódó 

képeket, tárgyakat. 

(10) A tanuló a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, szóbeli 

interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe. 

(11) A tanuló kórusban elénekel tanult célnyelvi dalokat. 
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(12) A tanuló egyedül vagy párban elénekel tanult célnyelvi dalokat. 

(13) A tanuló kórusban elmond tanult célnyelvi mondókákat, verseket. 

(14) A tanuló egyedül vagy párban elmond tanult célnyelvi 

mondókákat, verseket. 

(15) A tanuló egyszerű nyelvi elemek segítségével közöl magáról 

nagyon alapvető személyes információkat. 

 Az idegennyelvtanárok a korai idegennyelv-elsajátításnál a beszédértés területén 

azt tartják a legfontosabbnak, hogy a gyermekek megértsék a nonverbális 

eszközökkel segített célnyelvű óravezetést és a tanár célnyelven adott 

instrukcióit. 

 A beszédprodukció esetén az idegennyelvtanárok a korai idegennyelv-

elsajátításnál különösen nagy hangsúlyt fektetnek a kórusban történő ismétlésre. 

 A korai idegennyelv-elsajátításnál teljes értékű beszédprodukciónak tekinthetők 

az egy- és kétszavas válaszok is. 

 A korai idegennyelv-tanulásban elért eredményeket az úgy nevezett nyelvi 

portfólió segítségével lehet a leghatékonyabban dokumentálni. 

 A korai idegennyelv-tanulás megalapozhatja az egyéni többnyelvűség 

kialakulását. 

 

Mint azt empirikus kutatásom is bizonyította, az intézményes keretek között megvalósuló 

korai idegennyelv-oktatás napjainkban már hazánkban is a köznevelés szerves részévé 

vált. Egyértelműen kiderült, hogy egyre több olyan általános iskola van Magyarországon, 

ahol az első idegen nyelv oktatását már az első osztályban elkezdik, így ez már nem 

tekinthető szórványos jelenségnek. Egyértelműen azt az álláspontot képviselem, hogy 

ennek a célcsoportnak sajátos célrendszert kell megfogalmaznunk, amely figyelembe 

veszi a 6–9 éves gyermekek életkori és nyelvi fejlettségi szintjének sajátosságait. 

 

Továbbá szükség lenne a célcsoport nyelvi szintjének meghatározására megfelelő, önálló 

megnevezésre. A 2007-es Nemzeti alaptanterv az A1- terminust alkalmazta erre a nyelvi 

szintre. Ez a megfogalmazás azonban negatív asszociációkat válthat ki. A latinból 

származó mínusz szó azt jelenti, hogy kevesebb. Mint azt jelen kutatásom is igazolta, a 

korai idegennyelv-oktatás során elért eredmények egyáltalán nem tekinthetők kevésnek. 

Az eltérés abból adódik, hogy a gyermekek kognitív fejlettségi szintje még nem éri el a 
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fiatalokét vagy a felnőttekét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az általuk elért 

eredmények kevesebbet érnének. 

 

A másik ok, amiért nem célszerű a mínusz szó használata az a tény, hogy ez a szó 

valamilyen veszteséget, kisebbrendűséget fejez ki, amit semmiképpen nem lenne 

szerencsés a korai idegennyelv-elsajátítással összefüggésbe hozni. 

 

Az új terminusnak mindenképpen összhangban kell állnia a Közös Európai Referencia 

keretben alkalmazott jelölésekkel (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Ezért azt javaslom, hogy az 

új elnevezés is egy betű és egy szám kombinációjából álljon. Több lehetséges változat 

közül végül az alfa generáció elnevezéséből kiindulva az alfa 1 (ɑ1) és alfa 2 (ɑ1) 

terminust javasolom, ahol az alfa 1 a 3–7 éves, az alfa 2 pedig a 8–10 éves gyermekek 

nyelvi szintjét jelöli. 

 

A nemzeti köznevelési törvény értelmében az idegennyelvtanárok minden iskolatípusban 

taníthatnak. Ezért elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy a jövőben az osztatlan 

tanárképzés keretében minden leendő idegennyelvtanár korai idegennyelv-

elsajátítással kapcsolatos ismereteket is tanuljon. A már képesítést szerzett 

idegennyelvtanárok pedig továbbképzések keretében bővíthetnék ezzel kapcsolatos 

ismereteiket. 

 

Kívánatos lenne a célcsoport sajátosságainak megfelelő deszkriptorokat felvenni a 

tantervi dokumentumokba, hogy ezáltal megalapozzuk az idegen-nyelvi kínálatot és az 

idegen nyelv oktatásának kereteit. 
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