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HALUSKA GABRIELLA:
ÖT TANÉVNYI ANGOLTANÍTÁS EGY
ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ TAGOZATÁN
Először angol műveltségi területtel tanítói diplomát,
majd angolnyelv-tanári diplomát szereztem (1997) a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Társadalomtudományi Kar angolnyelv-tanári szakán. Angolul hagyományos
módszerrel tanultam meg, és néhány évig kommunikatív
módszerrel tanítottam. A VillámMódszert kilenc éve ismertem meg. Négy évig tanítottam felnőtteket a Relaxa Kft. nyelviskolájában, majd családi okból egy budapesti, peremkerületi, két tanítási nyelvű általános iskolában79 helyezkedtem el
főállásban.

Itt heti 24 órában öt éve tanítok angolt a felső tagozaton, és az iskolavezetés engedélyével a magammal hozott Villám/QLL Módszer digitális tananyagát használom. A tíz félév során körülbelül 15 osztályban mintegy 150 diákot tanítottam így.
A csoportokat úgy cserélgették, hogy többnyire egy vagy két évig – egy csoportot
hatodiktól nyolcadikig, három éven át – tanítottam.
79

Janikovszky Éva Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői Ú# Tagintézménye
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A tanulók határozattan kedvelik a módszert, mert:
• nem kapnak délutánra házi feladatot,
• nincs tankönyv, nem kell azt is megvásárolni és cipelni,
• nem kell otthon semmit sem bemagolni,
(Se különálló szavakat, se szövegeket. Jelentésüket is, használatukat is
szövegekbe ágyazottan a tanórán ismerik meg, és szándékos memorizálás nélkül, maradandóan emlékeznek rájuk.)
• a tanórán a szóbeliség dominál, és közben a kivetített szöveg alapján
automatikusan rögzül a helyesírás,
• nincs az a nyomás, hogy „ezt és ezt el kell sajátítani ahhoz, hogy...“
• és mert így a saját megítélésük szerint is sikeresek.
Nyelvtanárok számára talán furcsán hangzik, hogy a csoportban mindenkit kórusmunkával együtt foglalkoztatunk. Időnként mindenkivel egyénileg, négyszemközt beszélgetek a „kuckóban”. Annak ellenére, hogy együtt dolgozunk, mégis
mindenki a saját szintjén, a maga tempójában fejlődik, halad. Kellemes, fesztelen,
aktivizáló munkalégkörben taníthatok, ahol sikerélményük van a gyengébb tanulóknak is. Nem kell aggódniuk amiatt, hogy nem értik a szövegeket, hogy a többiek
előtt megszégyenülhetnek. Nem idegesek a számonkérés miatt sem, mert csak azt
és úgy kérem, amire képesek, amit elsajátítottak.
Jó így, stresszmentes légkörben tanítani. A mindennapos leckeadás és számonkérés helyett az iskolában, a tanórákon szerzik meg a tanulók a nyelvismeretüket.
Ez megfelel a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek, vagy meg is haladja azt. Sok
függ persze, az egyéni képességeiktől. De még a diszlexiásnak minősített tanulóknak sincs semmi problémájuk így a nyelvtanulással. A hivatalosan „sajátos nevelési
igényű (SNI-s)“ és a ,,beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BT Mes) tanulók“ is sikeresek így. Nem csak a gyerekek szeretik ezeket a nyelvórákat.
A szülők is elégedettek, mivel a különböző képességű és szorgalmú gyerekeknél is
eredményes a módszerünk.
Az érdeklődők többnyire számszerű eredményekről és nyelvvizsgákról, versenyeredményekről, statisztikákról kérdezgetnek. Álljon itt tehát néhány számadat
arról a csoportról, amelyiket a hatodiktól a nyolcadik osztályig felmenő rendszerben, három teljes éven át taníthattam heti 3 órában. Az eredményeikre büszke va-
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gyok, mert a harmadik tanévben 12 főből 11-nek az Euroexam középfokú (B2)
nyelvvizsgája sikeres volt. Tíz főnek a szóbeli és az írásbeli vizsgája is sikerült, egynek csak a szóbelije. (Akinek nem sikerült a középfokú vizsgája, ő is jó volt angolból, de az iskolán kívül, magántanártól is tanult, és ez belezavarhatott a
vizsgaeredményébe.)
Idézek néhány tanulói visszajelzésből:
• „Akkor tudtam beszélni, amikor Villám Angollal tanultunk. Most meg nem
merek megszólalni.“
• „Nagyon rossz könyvből tanulni, és újra visszatérni a könyvre a Villám Angol
után.“
• „A történetek viccesek, így könnyebben megértem és megjegyzem őket.“
• „Villám Angolból mindig át szoktuk ismételni az előző órai anyagokat.“
• „Házi feladat hála istennek nincsen, de persze oda kell figyelni az órán.“
• „Nincs szükség külön tanulásra, mert a szavak, kifejezések könnyen megjegyezhetők.“
• „A többnyire mókás történetek szövegének megjegyzése cseppet sem okoz
gondot.“
• „Nagy pozitívum, hogy vannak benne vicces történetek… Ezeknek a történeteknek köszönhetően egyre természetesebbnek érezzük az angolt a mindennapjainkban, és alapfokon megértjük a külföldieket is. És például
amikor magyar szinkron nélkül nézek hokimeccset, értem, hogy mit mond
a kommentár.“
• „Rendszeres tanulással az ember nemcsak a szavakat, de még a nyelvtant
is elkezdi megérteni.“
• „Nekem mindenképp könnyebb a Villám Angollal tanulni, mert érthetőbb,
sokszor ismétli a szavakat, mondatokat.“
Tanártársaimnak kezdetben tartottunk egy rövid módszertani ismertetőt, bemutatót, de – akkor számomra meglepő módon – nem akarták elhagyni a megszokott módszereiket. Pedig a Villám/QLL nemcsak tanuló-, de tanárbarát módszer
is. A digitális tananyagban szinte minden rendelkezésre áll az órán. Nem szükséges
feladatokkal, kiegészítésekkel külön készülni az órákra. Elterjedt alkalmazásával a
tanulók és a tanárok terhelése is lényegesen csökkenne, és ugrásszerűen megnőhetne a nyelvtanítás eredményessége is.
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Jó lenne, ha a módszer használatát szervezett tanártovábbképzés keretében
megismerhetnék és elsajátíthatnák az óvodapedagógusok, az alsó és felső tagozatokon tanító tanárok, nyelvtanárok.
Tapasztalataimból kiindulva azt gondolom, hogy ha bevezetnék a jelenleg rendelkezésre álló német és angol Tangó programokat az óvodai kiscsoporttól felmenő
rendszerben a 8. osztályig, akkor a tanulóknak 70-80%-a el tudná sajátítani az angolt átlagosan (B2) középfokú szinten, és mellé a németet (B1) alapfokú szinten.
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