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Kivonat 
 

A két tannyelvű oktatás hatása a tanulók felszíni és kognitív nyelvi kompetenciájának 
fejlődésére  

 
Az értekezés empirikus adatok segítségével vizsgálja, hogy a magyar-angol két tannyelvű 

középiskolai oktatás körülményei hogyan befolyásolják a tanulók angol felszíni és kognitív 
nyelvi kompetenciáit, az angolt idegen nyelvként intenzíven tanuló hazai középiskolásokhoz, 
illetve egy természetes kétnyelvűségi körülmények között élő walesi-angol két tannyelvű 
mintához viszonyítva.  

A vizsgálat elméleti keretét a kétnyelvűség iskolai hatásait vizsgáló kognitív elméletek 
biztosították, amelyek segítségével a mérésre alkalmas tesztek is készültek. Mivel a 
tantárgyak fogalomrendszerében célnyelven való gondolkodáskor a kognitív nyelvhasználat 
fontos része a szaktárgyi elem, a vizsgálat kiterjed a biológia területspecifikus analógiás 
gondolkodás mérésére is, amihez az elméleti hátteret hazai analógiás gondolkodásmérési 
tapasztalatok szolgáltatták. Az adatokat 816 magyar-angol tannyelvű középiskolás kísérleti 
minta és egy a releváns tényezőkben kiegyenlített 631 fős hazai kontroll minta szolgáltatta, 
amit egy 112 fős walesi kontroll egészített ki. Valamennyien megírták az angol nyelvű 
felszíni (BICS) és kognitív (CALP) nyelvi teszteket. A biológia területspecifikus analógiás 
gondolkodásmérő tesztet 321 kísérleti tanuló írta meg angolul és 383 kontroll tanuló 
magyarul.  

A BICS és CALP teszteredmények egyértelműen igazolják a kísérleti tanulók felszíni és 
kognitív nyelvi kompetenciáinak a hazai kontroll mintához viszonyított lényegesen (mintegy 
24%-al) magasabb szintjét. A feladatonkénti elemzések feltárták, hogy mindkét 
nyelvhasználati szituációban szignifikánsan gazdagabb a lexikai tudásuk és helyesebb a 
nyelvtanhasználatuk, különös tekintettel a szövegösszefüggést biztosító nyelvi elemekre. 
Dekontextualizált kognitív nyelvhasználati szituációkban fejlett metanyelvi tudatosságuk 
bizonyított. A kísérleti mintán belüli évfolyamonkénti elemzések erőteljes nyelvi fejlődésre 
utalnak, ami nem jellemző a kontrollra. A magyar két tannyelvű középiskolások bilingvis 
kompetenciái átlagban szignifikánsan elmaradnak a walesi középiskolásokétól, de vannak 
olyan területek, úgymint a komplexebb grammatikát vagy a több metanyelvi tudatosságot 
igénylő nyelvhasználat, ahol nincs eltérés, illetve sikeresebbek. Mindkettőjükhöz képest óriási 
a hazai egynyelvű kontroll minta nyelvi hátránya.  

A biológia területspecifikus teszt által elvárt kognitív funkciókban a kísérleti minta tanulói 
ugyanolyan sikeresen használják az angol nyelvet, mint a kontroll tanulók az anyanyelvüket, 
ami bizonyítja, hogy az angol kognitív nyelvi kompetenciájuk elég magas szintű ahhoz, hogy 
tannyelvként funkcionáljon. A két tanítási nyelvű oktatás analógiás gondolkodásfejlesztő 
hatását nem sikerült a kísérleti minta egészére igazolni, bár egy szűkebb rétegében tetten 
érhető.  

Az eredmények részletes elemzése során több olyan nyelvi jelenség is megfigyelhető, 
amelyek kétnyelvűségi pszicholingvisztikai szempontból figyelemre méltóak és további 
vizsgálatra érdemesek, illetve felhasználhatók a két tanítási nyelvű oktatás hatékonyságának 
növelésére. A vizsgálat legfontosabb konklúziója, hogy a hazai oktatási körülmények között a 
használható nyelvtudást, ami az idegennyelv-oktatás célja, hatékonyan és nemzetközi 
viszonylatban is magas szinten, a két tannyelvű oktatás képes biztosítani, mert a nyelv valódi 
ismeretszerző funkcióban való használata olyan előnyt nyújt, ami intenzív idegennyelv-
tanulással sem pótolható. 
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Summary 
 

The effect of bilingual education on the development of the surface and the cognitive 
linguistic competences of the students 

 
With the help of empirical data, the dissertation follows how the communicative and the 

cognitive English language competences of the students are influenced by the circumstances 
of secondary bilingual education compared to a Hungarian control group who study English 
as a foreign language intensively, and also to a Welsh-English dual language control group.  

The theoretical background of the research was provided by the cognitive theories on the 
school effects of bilingualism, with the help of which the tests were made. Since while 
learning a school subject an important element of the cognitive language use is the special 
subject element, the study also includes the measuring of the analogous thinking of students in 
the area of Biology, which was based on Hungarian experiences of similar studies. The data 
were provided by 816 Hungarian-English dual language secondary school students 
(experimental group), a balanced control group of 631 Hungarian students, and a Welsh 
control group of 112 students. They all solved the same English surface language (BICS) and 
the cognitive language (CALP) competence tests. The Biology-based analogous test was 
completed by 321 experimental students in English and 321 control students in Hungarian. 

The BICS and CALP test results convincingly proved that both the surface and the 
cognitive linguistic competences of the experimental group are significantly better than that of 
the control group. The analysis of the results of the specific exercises indicated that they have 
a richer lexical knowledge in both language domains and use grammar more correctly, 
especially language elements necessary for text coherence. In decontextualized language 
situations they exhibit outstanding meta-linguistic awareness. Within the experimental sample 
an intensive language improvement is found from year to year, which is not characteristic of 
the control sample. The bilingual competences of the Hungarian dual language schools 
students compared to that of the Welsh students are significantly lower on average, but there 
are some domains, such as complex grammar or meta-linguistic awareness, in which they are 
similar or even better.  The Hungarian control group show poorer language skills compared to 
both.  

The students of the experimental group use English with the same success in the cognitive 
functions of the Biology-based test problems, as the students of the control group their mother 
tongue, which indicates that their English cognitive linguistic competence is high enough to 
function as a tool for studies. The positive effect of dual language teaching on the analogous 
thinking of the students could not be proved for the entire sample, although it has been 
detected in a limited group.  

The detailed analyses of the test results have revealed several language phenomena that 
might be significant concerning psycholinguistic and worth further studying, or can be used to 
improve the efficiency of bilingual education. The most important conclusion of the study is 
that under Hungarian circumstances, bilingual education is the most effective means of 
equipping students with a functional language knowledge competitive in international 
comparison as well, this is in fact the aim of education, because using the language for 
gaining real information provides such an advantage to students that cannot be matched even 
by intensive foreign language studies.  
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 R e s u m e n 
 

Influencia de la ensenañza bilingue en el desarollo de la competencia linguistica 
comunicativa e cognitiva de los estudiantes 

 
En el tratado se estudia con los datos empíricos el argumento: cómo influyen las 

condiciones en los institutos de la ensenañza bilingüe en la competencia lingüistica 
comunicativa e cognitiva de los estudiantes húngaros que estudian de forma intensiva el 
inglés como idioma extranjero, comparando con los estudiantes de un instituto bilingüe en 
Gales que viven en un ámbito natural bilingüe. El esperimento se basa en las teorías 
cognitivas sobre la influencia del bilingüismo que sirvieron para la preparación de los tests 
usados. Puesto que en la ensenañza bilingüe, en caso de la ensenañza de una asignatura 
especializada, el vocabulario especifico de la asignatura forma parte importante del léxico 
determinando el uso de lengua, el esperimento abarca la testación del pensar analógico de la 
biología como ramo especial, cuya base teórica fue proporcionada por los análisis sobre el 
pensar analógico, realizados en Hungría. 

Los datos fueron facilitados por un modelo de 816 membros: „grupo experimental” y un 
modelo de 631 miembros húngaros, equilibrado en cuanto a los factores relevantes como 
„grupo de control”, completado con un „grupo de control” de 112 miembros de Gales. Todos 
escribieron los tests BICS (relativo a la competencia lingüistica comunicativa) y CALP 
(relativo a la competencia lingüistica cognitiva) en inglés. El test para examinar el pensar 
analógico de la biología como ramo especial fue escrito por 321 estudiantes en inglés como 
miembros del grupo experimental y por 383 estudiantes en húngaro como miembros del grupo 
de control. 

Los resultados de los tests BICS y CALP demuestran el nivel significativamente más alto 
de las competencias comunicativa y cognitiva de los estudiantes del grupo experimental 
relativo al grupo control húngaro. Los análisis de los varios ejercicios verificaron que en las 
dos situaciones lingüísticas su conocimiento léxical evidentemente era más rico y el uso de 
lengua era más correcto, especialmente relativo a los elementos contextuales. Los análisis de 
los varios cursos verífican un progreso lingüistico evidente en el grupo experimental.  Las 
competencias bilingües de los estudiantes de los institutos bilingües en Hungría en medio 
retrasan evidentemente comparando con los estudiantes del instituto de Gales, con exepción 
de unos aspectos como por ejemplo: la gramática más compleja y la consciencia 
metalingüística. El retraso del grupo control húngaro es enorme comparando con el grupo 
experimental húngaro y el de control de Gales. En las funciones cognitivas, requeridas en los 
tests específicos de biología los estudiantes del grupo experimental utilizan la lengua inglesa 
con tanto éxito como los del grupo control su propia lengua materna. Todo eso demuestra que 
la competencia lingüística cognitiva de inglés de los estudiantos experimentados es bastante 
alto para que funcione como lengua de estudio. La influencia positiva en el desarollo del 
pensar analógico de la ensenañza bilingüe no la he logrado verificar en todo el grupo 
experimental, pero en una parte reducida se puede detectarla.  

Durante el análisis detallado de los resultados se puede observar varios aspectos 
lingüisticos que son dignos de considertación y merecen ulteriores experimentos de punto de 
vista pcicolingüistico, además se pueden utilizar para aumentar la eficacia de la ensenañza 
bilingüe. La conclusión más importante del experimento es que en las condiciones de 
ensenañza en Hungría un conocimiento eficaz de lengua - que es la finalidad de la ensenañza 
de la lengua extranjera - con eficacia e en el nivel alto internacionalmente también puede 
asegurarla la ensenañza bilingüe porque el uso de la lengua en la función real de divulgación 
de los conociminetos ofrece tales ventajas que no puede proporcionar ni el estudio intensivo 
de la lengua extranjera. 
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Bevezetés  

Az értekezés első része, az Elméleti háttér áttekinti a téma területéhez kapcsolódó 
legfontosabb tudnivalókat, amelyek az empirikus mérés elvégzéséhez és az eredmények 
értelmezéséhez szükségesek. A vizsgált tanulócsoport angol bilingvis kompetenciáit (annak 
felszíni és kognitív nyelvi kompetencia összetevőit) legjelentősebben a kétnyelvű oktatás 
körülményei befolyásolják, ami indokolttá teszi ezek ismertetését. A két tannyelvű oktatásnak 
a hazai idegennyelv-oktatás kereteiben való elhelyezése a kutatási eredmények gyakorlati 
hasznosíthatóságát teszi egyértelművé. A külföldi és hazai szakirodalom ismertetésével 
megismerjük a kétnyelvű oktatásnak a kutatás témájához szorosan kapcsolódó legfontosabb 
vizsgálati eredményeit, majd a hazai kétnyelvű oktatáskutatás által tisztázott fogalmakat és 
azok hazai értelmezését, különös tekintettel a tannyelvhasználatra. Az elméleti rész bemutatja 
a nyelvi kompetenciák kétnyelvű oktatásban fontos elemeit, valamint az oktatáshoz 
kapcsolódó kétnyelvűségi pszicholingvisztikai kutatások eredményeként létrejött kognitív 
elméleteket, amelyek feltárják a kétnyelvű oktatás nyelvi hatásait és értelmezik azokat. Ezek a 
kritikai szemlélettel kezelt kutatási eredmények nyújtottak elméleti támpontokat a kutatásban 
vizsgált bilingvis kompetenciák méréséhez szükséges eszközök elkészítésében és a mérések 
kivitelezésében. Mivel a vizsgálat a nyelvi kompetencia mérése során a biológia 
területspecifikus kognitív nyelvhasználatra is kiterjed, az elméleti háttér feltárja ennek a 
területnek a mérés során támpontul szolgáló legfontosabb kutatási eredményeit is. A első rész 
a kutatásban használt saját mérőeszközök elkészítésékor figyelembe vett konkrét kutatás-
módszertani elvek és szakirodalmi források bemutatásával zárul.  

Az értekezés második része a Problémafelvetés, célok és azokhoz kapcsolódó hipotézisek a 
kutatás során felmerülő főbb kérdéseket és a kutatás tárgyát mutatja be a konkrét célok és 
hipotézisek megfogalmazásával. Az ezt követő Anyag és módszer bemutatja a vizsgálat 
eszközeit, vagyis az angol nyelvű általános kommunikatív és kognitív nyelvi, valamint a 
biológia területspecifikus kognitív nyelvi kompetenciák és analógiás gondolkodás mérésére 
szolgáló teszteket és a tanulói adatlapokat. Ez a fejezet ismerteti a mérési módszereket és az 
adatfeldolgozás menetét, és végül bemutatja a vizsgálat résztvevőit, a kísérleti, a hazai 
kontroll és a walesi minta csoportokat, valamint a magyar minták (a kísérleti és a hazai 
kontroll) kiegyenlítését a releváns tényezőkben.  

Az értekezés legterjedelmesebb fejezete Az eredmények bemutatása és értelmezése, 
amelyik különböző szempontok alapján négy részben összehasonlítva vizsgálja és elemzi a 
nyelvi mérés teszteredményeket. A kiegyenlített kísérleti és hazai kontroll minták felszíni 
(BICS) és kognitív (CALP) nyelvi teszteredményeinek a kiértékelését a nemzetközi 
összehasonlítás érdekében a walesi-angol két tannyelvű kontroll minta eredményeivel való 
összevetés követi. A kognitív angol tannyelvi kompetencia szintjének a vizsgálatát a biológia 
területéhez kapcsolódó analógiás gondolkodásteszt adatainak az anyanyelven tanulók 
eredményeivel való összehasonlító vizsgálat egészíti ki.   

Az empirikus vizsgálat eredményeinek értékelésekor levont konklúziókat a célkitűzésekkel 
és a hipotézisekkel való összevetés szempontjából összegzi az Összefoglalás rész, amely kitér 
a kutatás eredményeinek a pszicholingvisztikai kétnyelvűségi, a két tannyelvű oktatás, ill. az 
idegennyelv-oktatás területein való gyakorlati hasznosítási lehetőségeire is.  

A dolgozatot Irodalmi jegyzék és Függelék egészíti ki, és az értekezés legfontosabb 
eredményeit összefoglaló Tézispontok zárják.  
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Elméleti háttér 

1. A hazai idegennyelv-oktatás helyzete, útkeresés  
Az utóbbi évtizedekben, de különösen az utóbbi években a nyelvtudás világviszonylatban, 

így hazánkban is felértékelődött. Egy „integrált Európában” szükségszerű, hogy a fiatalok 
magas szinten beszéljenek nyelveket, de az idegen nyelvtudás szűkebb hazai keretek között is 
elvárás. Részben gazdasági, piaci és politikai oldalról, de az egyén érdeke is, hiszen a 
nyelvtudás egyre inkább előfeltétele a felsőfokú továbbtanulásnak, a munkába állásnak, és a 
mindennapi élet számos területén is szükség lehet rá. A nyelvtudásnak ma igen magas a 
társadalmi értéke, ezért nagy a társadalmi elvárás a közoktatással szemben, hogy biztosítsa a 
tanulóknak ezt a kulcskompetenciát.  

Ahhoz, hogy a két tanítási nyelvű oktatást elhelyezhessük a hazai oktatási rendszerben, 
hogy megértsük speciális helyzetét és szerepét idegennyelv-oktatás területén, tekintsük át, a 
teljesség igénye nélkül az idegennyelv-oktatás helyzetét, és a hozzá kapcsolódó főbb 
problémákat.  

Az  1980-as években zajló a politikai és társadalmi változások okozta igényeket felismerve 
az  oktatáspolitika az 1985-ös oktatási törvénnyel beindított egy reformfolyamatot az idegen-
nyelvoktatásban, aminek része volt a két tanítási nyelvű oktatás bevezetése néhány 
középiskola beindításával. Ezt követte megállíthatatlanul a különböző szintű és típusú két 
tanítási nyelvű általános és középiskolák számának ugrásszerű növekedése. Időközben szinte 
valamennyi iskolában egyszerre szűnt meg az orosz nyelvnek, mint idegen nyelvnek az 
uralma. Annak ellenére, hogy az oktatási rendszer felkészületlen volt egy ilyen hirtelen 
gyökeres változásra, sokak szerint az idegennyelv-oktatás a 90-es években tíz év sikertörténet 
(Vágó, 1999; Imre, 1995, 2000, 2006). Bizonyos szempontból ez igaz, hiszen a részben 
spontán pozitív innovatív változásoknak, részben az oktatásügy által jelentős forrásokat 
mozgósító idegennyelv-tanulási fejlesztési programoknak köszönhetően sokat javult az 
idegennyelv-ismeret a kiinduló helyzethez képest. A kedvező folyamat folytatódott, amit a 
különböző oktatáspolitikai intézkedések és a jogszabályi változások is segítettek, úgymint a 
szakiskolai nyelvoktatás kiterjedése a kilencvenes évek végétől, a Világ–Nyelv program 
(OKM, 2003; Nikolov, 2007), a nyelvvizsga tartósan érvényesülő beszámítása a felvételi 
pontszámokba, a nyelvtanulás költségeinek adókedvezménnyel történő támogatása, továbbá a 
nyelvi előkészítő évfolyamok indítása a középiskolákban (Imre, 2007). Mindezeket 
kiegészítette, hogy az iskolák lehetőséget kaptak az idegen nyelvi óraszám növelésére, 
megtörtént a kétszintű érettségi bevezetése, és a felkészítésnek az EU-s elvárásokkal (Közös 
Európai Referenciakeret, 2002) való összehangolása.  

A nyelvtudásbeli látványos fejlődés nem maradt el. Míg 1990-ben a népszámlálás adatai 
szerint mindössze 9,1% volt a saját bevallásuk szerint idegen nyelven beszélni képes 
személyek aránya Magyarországon  (Központi Statisztikai Hivatal, 2002), 2005-ben az 
Európai Unió felmérése alapján, ugyancsak saját bevallásuk szerint a 15 évnél idősebb 
lakosok 29%-a beszél valamilyen idegen nyelven. Nemzetközi összehasonlításban ez még 
mindig nagyon alacsony nyelvtudást jelent, hiszen az Európai Unió 25 tagállamában a 
megkérdezettek átlagosan 50%-a képes idegen nyelven kommunikálni (Europeans and 
Languages, 2005).  

Az iskolai idegennyelv-oktatás sikerét a statisztikai adatokon túl módszertanilag alaposan 
kidolgozott mérések is igazolják (Csapó, 2001; Bukta és Nikolov, 2002). Ezek a főleg angol 
nyelvre vonatkozó mérések azt is bizonyítják, hogy a tanulók magas szintű nyelvismerete 
csak a válogatott csoportokra igaz, és nagyon nagyok az egyenlőtlenségek. Sok iskolában 
sikeresen tanulnak a diákok idegen nyelvet, de az iskolák jelentős részében a nyelvoktatás 
hatékonysága messze elmarad a kívánatostól. A komoly fejlődés ellenére, a szakemberek 
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szerint a kezdeti lendületes fejlődés megtorpant, és a közoktatás a tömegek számára nem 
biztosítja a funkcionális nyelvtudást.  

A sikertelenség okát keresve nézzük meg a nyelvoktatás alapdokumentumait. A NAT 
(Nemzeti Alaptanterv, 1995), a később kidolgozott kerettanterv és az érettségi követelmények 
(A 40/2002. (V. 24.) OM rendelet) is úgy fogalmazzák meg az iskolai idegennyelv-oktatás 
célját, hogy az a mindennapi életben jól alkalmazható idegennyelv-tudást kell biztosítania a 
tanulóknak, ami a személyiségük fejlesztéséhez is hozzájárul. Sokan bírálják ezeket a 
dokumentumokat. „Az idegen nyelvek ismeretének iskolai követelményei (beleértve a 
Nemzeti Alaptantervet) vázlatosak és nincsenek összhangban az iskolán kívüli nyelvi 
követelményekkel.” - fogalmazza meg a véleményét Szépe (2000:643). Hasonlóképpen 
vélekedik Petneki (2002:149) amikor az idegen nyelvoktatás helyzetét elemző tanulmányában 
azt írja: „A célok tehát ideálisak, de nincsenek igazán összhangban a követelményekkel.” 
Szerinte a közoktatás nem képes megbirkózni a nyelvoktatási elvárásokkal, mert elméletileg 
biztosítja ugyan a lehetőséget, a gyakorlatban azonban többnyire nem működik, mert a 
szükséges feltételek (szakképzett tanár, órakeret, intenzitás, technikai eszközök stb.) 
nincsenek meg hozzá. Átfogó helyzetelemzésében téziseket fogalmaz meg, és azok alapján 
idegennyelv-oktatási feladatokat jelöl ki, de a legfontosabbnak azt tartja, hogy a 
nyelvoktatással kapcsolatos kutatásokat koordinálni kellene, mert akkor az eredmények 
hamarabb válnának ismertté, és hatékonyabban mennének át napi tanítási gyakorlatba. Tény, 
hogy egyre több, a hazai nyelvoktatás helyzetét és problémáit tanulmányozó szakirodalom 
jelenik meg az utóbbi években, gyakran konkrét empirikus elemzésekkel alátámasztva. Ezen 
vizsgálatok (néhány példa a teljesség igénye nélkül: Csapó, 2001; Csizér, 2007; Erdélyi, 
2006, 2007; Földes, 2001; Gálné Mészáros, 2007a; Imre 2000, 2006; Nikolov, 2001, 2003b; 
Nikolov és Ottó, 2006; Szenes, 2006; Vágó, 1999, 2000, 2001; Vámos, 2007) 
tapasztalatainak, illetve eredményeinek a figyelembevétele sokat javíthatna a nyelvoktatás 
hatékonyságán. Sok, aránylag új átfogó elemzés is született, amelyekben a szerzők keresik a 
kezdeti látványos nyelvi javulás megtorpanásának az okait és a fejlesztés újabb lehetőségeit 
(Fischer, 2007; Imre, 2007; Kapitánffy, 2001; Nikolov, 2003a, 2007; Petneki, 2002; Vágó, 
2007). 

Egyes szakemberek véleménye szerint az iskolai nyelvoktatás hatékonyságnövelésének az 
útja nem a keretek bővítése. Vágó (2007) nagyszabású kérdőíves empirikus kutatásával és egy 
korábbi felméréssel (Alderson, 2001) alátámasztva bizonyítottnak tekinti, hogy a növekvő 
nyelvi óraszámok ellenére nem javult a tanulók nyelvtudás szintje, és illúziónak tartja, hogy 
több nyelvoktatás (óraszám, csoportbontásban oktatás, több nyelvtanár) több nyelvtudást 
jelentene. Szerinte az oktatás hatékonyságát kellene növelni a nemzetközi körülményekhez 
viszonyítva már amúgy is túlméretezett jelenlegi hazai keretek között, de konkrét javaslatot 
nem ad.  

Nikolov (2003a, 2007) az idegennyelv-oktatás megújulásának a lehetőségeit a 
nyelvoktatási módszerek megfelelő kiválasztásában és alkalmazásában látja, és elsősorban a 
kommunikatív nyelvoktatást szorgalmazza (mint hatékonyságfejlesztő módszert), és az idegen 
nyelv integrációját más tárgyakkal. Empirikus kutatások bizonyítják, hogy bár a mindennapi 
életben használható nyelvtudás kialakításában olyan fontos kommunikatív nyelvoktatás 
(Bárdos, 2005) népszerű a nyelvtanárok körében, ennek ellenére a gyakorlatban nem, vagy 
helytelenül alkalmazzák (Szenes, 2006). Bukta (2001) angol nyelvi kompetencia mérési 
eredményei ezt alátámasztják, hiszen az általános iskolai, a gimnáziumi és a szakközépiskolás 
tanulók is sokkal jobban teljesítettek a hagyományos (nyelvtant és szókincset mérő) 
feladatokban, mint a kommunikatívakban. A kettő ötvözése, a kommunikatív nyelvoktatás és 
a tantárgyak integrációja, lényegében azt jelenti, hogy az idegen nyelvet eszközként használva 
tantárgyi tartalmak tanítására a diákok nyelvi kommunikatív kompetenciája és a tantárgyi 
tudása párhuzamosan fejlődik. Ennek a tantárgyi integrációnak „egyik végletét a két 
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tannyelvű oktatás jeleníti meg, melynek kiváló hazai hagyományai közismertek, de inkább a 
nemzetiségi oktatásra és az elitképzésre jellemzőek” vallja Nikolov (2003a:11). A hazai 
nyelvoktatás hosszú távú továbbfejlesztési elképzelése egybeesik az Európai Uniósbeli 
iránnyal, ami nyelveket jól beszélő ifjúság nevelése, vagyis a cél a két- illetve többnyelvűség 
(Mihály, 2006; Fischer, 2007). Ez a cél pedig megegyezik a két tannyelvű oktatás általános 
céljával, és ilyen értelemben az idegennyelv-oktatás hazai fejlesztésének a javasolt útja a két 
tanítási nyelvű oktatás lehetne.  

Ha viszont az idegennyelv-oktatás oldaláról közelítve közelebbről megvizsgáljuk a javasolt 
integrált módszert, kiderül, hogy az tulajdonképpen egy világviszonylatban egyre nagyobb 
teret hódító, új idegennyelv-oktatási irányzat (Genesee, 1994; Jorgensen és Tedick, 2001), az 
un. tartalom-alapú nyelvoktatás (TANY). Több mint egy évtizede jelent meg a TANY és 
kétnyelvűség-tudomány gyökerű, mert elsősorban a két tannyelvű kisebbségi oktatás 
sikerének a növelésére próbált hatékony módszert ajánlani a kétnyelvűség és a kognitív 
folyamatok kapcsolatának a vizsgálatából levont kutatási eredmények felhasználásával. Ma 
inkább nyelvoktatási irányzatnak tekinthető, mint egyszerű módszer és a külföldi 
szakirodalomban több változata szerepel például: Content-Based Instruction (CBI) (Stoller, 
2002), Content and Language Integrated Learning (CLIL, 2005), vagy Content-Based Second 
Language Instruction (CoBaLTT http://www.carla.umn.edu/cobaltt/CBI.html). Bár két 
tannyelvű oktatási modellben a célnyelvet arra használjuk, amire a nyelv való: az 
ismeretszerzés eszközeként, tehát eszköz és cél is egyben, ezért sokan szinonimaként 
használják a TANY-ra, Bognár (1999, 2000c, 2005) szerint a tartalom-alapú nyelvoktatás 
nem azonos a kétnyelvű oktatással. Elemzéséből kiderül, hogy inkább a kommunikatív 
nyelvoktatás továbbfejlesztett változata, amikor a nyelvtanulás információcsere által történik, 
de a kommunikáció értelmes tartalma, ami iskolai tananyag, erőteljesen motiváló.  Nem a 
szaktárgyak módszertani eszköztárát igényli elsősorban (vagy nem csak azt) hanem változatos 
kommunikatív nyelvoktatási módszerek ötvözését, ami a tanulók nyelvi szintjéhez igazodik. 
Megkönnyíti, és hatékonnyá teheti a TANY-t, ha a szaktanárok és a nyelvtanárok 
együttműködnek. Egyelőre nincs sok realitása annak, hogy ezt a nagyon ígéretes nyelvoktatási 
irányzatot, a tartalom-alapú nyelvoktatást, ami végül is sajátos két tanítási nyelvű oktatás és 
az idegen nyelvek tanításának legösszetettebb rendszere, a hazai közoktatás kiterjessze, és 
széleskörűen alkalmazza. Ennek komoly objektív akadályai vannak, úgymint a tanárok 
nyelvismeret színvonala, vagy az idegen nyelvű tananyagok hiánya (Bognár, 2005; Bors és 
Nagy, 2006), amelyek a két tanítási nyelvű oktatásban is megjelenő problémák (Federmayer, 
2002, 2005).  

Összegezve a hazai nyelvoktatás mai helyzetét, látjuk, hogy fő jellemzője az útkeresés a 
nyelvoktatás hatékonyságának a növelésére, mert az elvárás, hogy az iskola biztosítsa a 
tanulók számára a szükséges használható nyelvtudást, mint látjuk továbbra sem megoldott a 
közoktatás részéről. „Magyarországon több mint másfél évtizeddel a rendszerváltás után is 
nagy gond a megfelelő nyelvtudás hiánya” hívja fel a figyelmet Imre (2007) egyik elemző 
munkájában. 

A hazai nyelvoktatás általános helyzetét taglaló átfogóbb munkákból közvetlenül nem 
derül ki a két tanítási nyelvű oktatás pozíciója, mert erre nem térnek ki sem az általános 
idegennyelv-oktatást elemző tanulmányok, sem a rájuk vonatkozó empirikus kutatások; 
esetleg egyes munkák utalnak rá egy-egy mondat erejéig. A mellőzés oka talán az lehet, hogy 
a két tannyelvű oktatást a szakemberek elitképzésnek tekintik, amint erre Nikolov (2003a:53) 
konkrét utalást is tett, pedig az idegen nyelvi kompetenciát, aminek a hatékony megszerzését 
ezen iskolákban a szakemberek mindannyian elismerik, ma már nem lehet  
elitkompetenciának tekinteni. Ellentmondásosnak tűnik ez megítélés, mert egyértelmű, hogy a 
közoktatás célja, a használatképes nyelvtudás biztosítása, egybeesik az „elitképzés” céljával, a 
nyelvoktatás fejlesztésének útja pedig a két tanítási nyelvű oktatás, vagyis az általuk 
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elitképzésnek nevezett irányba vezet. Hiszen az egymondatos utalások a tanulmányokban 
lényegében arról szólnak, hogy az általános idegennyelv-oktatásbeli hiányosságok mellett, a 
két tannyelvű oktatás az idegen nyelvek elsajátításának a leghatékonyabb útja. „Az 
idegennyelv-oktatás hatékonyságával kapcsolatban meg kell jegyezni még, hogy igazán csak 
a gimnáziumok és egyes szakközépiskolák (azon belül is főleg a két tannyelvűek) tudnak 
hatékony nyelvoktatást felmutatni.” összegzi Petneki (2002:3), amit későbbi általános idegen 
nyelvi helyzetelemzések is megerősítenek (Imre, 2006, 2007; Nikolov, 2003a, 2007; Vágó, 
2007). Mivel a két tannyelvű iskolák hatékonyságát elismerő kijelentések után nem jelennek 
meg hivatkozások, valószínű ezeket egyértelműeknek tekintik a szerzők, esetleg az oktatás 
eredményességét jelző mutatókon (érettségi-, felvételi-, és nyelvvizsgaeredmények) 
alapulnak, vagy azokon a tanulmányokon, amelyek kimondottan a kétnyelvű iskolákkal 
foglalkoztak, illetve a hazai kétnyelvűséget vizsgálták (lásd a Két tannyelvű oktatás 
Magyarországon részt). Annak ellenére, hogy ilyen jellegű munkák születtek, a hazai két 
tannyelvű oktatás mintegy húsz évvel ezelőtti létrehozása óta a tanulók idegennyelv-tudás 
szintjét vizsgáló empirikus vizsgálat nem történt. Mindez kiemeli a jelen kutatásnak, a két 
tanítási nyelvű középiskolások angol célnyelvi kontrollcsoportos kompetenciavizsgálatának a 
fontosságát és hézagpótló szerepét.  

A továbbiakban tekintsük át azt, hogy mi az idegennyelv-oktatás fontos területét jelentő 
két tannyelvű oktatás általában, majd nézzük meg, mit takar ez Magyarországon, és végül 
vizsgáljuk meg mit is jelent a nyelvi kompetenciák fejlődése szempontjából. 

2. Két tannyelvű oktatás, oktatási modellek   
A világ legnagyobb részén a két-vagy többnyelvűség természetes állapot, de az oktatás 

nyelvét többnyire nem a természetes körülmények, hanem a külső és belső nyomásra 
kialakuló nyelvpolitika határozza meg, ami néha szemben áll az egyéni érdekekkel. Skutnabb-
Kangas (1998) szerint régebben az oktatás nyelvét általában az államon belüli tényezők (a 
bevándorló vagy őshonos kisebbségek) szabták meg, a nemzetközi (kereskedelmi, gazdasági, 
katonai stb.) együttműködést lehetővé tevő idegen nyelvek oktatását pedig külső tényezők (a 
szomszédok, a régió, a világ). Ma már a belső és külső nyomások, illetve az idegennyelv-
tanulás és az oktatás nyelve közötti határok egyre jobban elmosódnak. Sok országban 
többségi gyerekek a kisebbségiek nyelvét tanulják idegen nyelvként, vagy az oktatás nyelve 
„nemzetközi” együttműködésre törekvés hatására, amit egyéni érdekek is erősítenek, egy 
idegen nyelv lesz. Ez többnyire a többségi csoportok igénye, akik számára un. Európai és 
Nemzetközi Iskolákat kínálnak, illetve belemerülési programokat, vagy tartalom-alapú 
oktatást a világszerte szaporodó két- vagy többnyelvű iskolákban. 

A kétnyelvű oktatás legtanulmányozottabb területe a kisebbségekhez kapcsolódik, akik a 
szűkebb nyelvi környezetükben, a saját kultúrájukban való elsődleges szocializálódás során 
sajátítják el az anyanyelvüket, többnyire szóban (Réger, 2002). A másodlagos szocializációs 
terep, vagyis az iskola feladata marad, hogy a kisebbségi gyerek (akárcsak a többségi) 
megtanuljon az anyanyelvén írni-olvasni is (Torgyik, 2005). Ebben az anyanyelven tanulási 
folyamatban is sok konfliktus lehetőség rejlik a két nyelvezet eltérése (korlátozott és 
kidolgozott kód) miatt (Lengyel, et al., 2000), de sokkal mélyebb társadalmi konfliktusokat 
eredményezhet, ha a kisebbségek kénytelenek kizárólag többségi nyelven tanulni. Számtalan 
emberi, nyelvi jogokra hivatkozó általános1 és helyi dokumentum rögzíti a kisebbségek 

                                                 
1 - az ENSZ Alapokmánya (United Nations Charter), 1945 
- az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (Universal Declaration of Human Rights), 1948 
- a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogokra vonatkozó Nemzetközi Egyezmény (International Covenant on 
Economic, Social, and Cultural Rights), 1966 
-a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartája (Európa Tanács), 1992 
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érdekeit, de ezek, amint Skutnabb-Kangas (1992) vizsgálódásai kimutatták, többnyire nem 
anyanyelvmegtartás-orientáltak, inkább csak tolerálják a használatát.   

Az anyanyelvhez való jogot az oktatáson keresztül lehet a legeredményesebben 
érvényesíteni, és mivel az oktatás az állam nyelvpolitikájának az eszközeként működik (Kiss, 
2002), a kisebbségi iskolák, illetve az alkalmazott oktatási programok az adott állam 
oktatáspolitikájának vannak kiszolgáltatva. Bár örvendetes, hogy Európa szerte terjed az EU-s 
integrációs szemlélet, aminek szellemében az iskolákban a kisebbségi és a többségi fiatalok 
többnyelvűvé nevelése a cél, a gyakorlatban még nagyon sok országban a homogén 
nemzetállam ideológiája érvényesül, és az egy nyelvi redukcionizmus (Skutnabb-Kangas, 
1998) érdekében, az állami oktatás nem támogatja kellőképen a kisebbségi nyelven való 
tanulást (Kontra, 2005). Azon népcsoportok számára, amelyek a többségi társadalomtól eltérő 
nyelvet használnak, alapvetővé érdek az anyanyelv megtartása. A nyelvvesztés, illetve 
nyelvcsere nemcsak a kisebbségi nyelv és kultúra elvesztését jelenti, de 
szociálpszichológiailag bizonyított, hogy a többségi nyelv pozitív dekondicionálása, és az 
anyanyelv negatív megerősítése nemzeti identitászavart okozhat, ami további 
személyiségzavarokhoz vezethet (bővebben lásd: Göncz, 2004).  

Természetesen a különböző országokban sokféle nyelvi- és oktatási helyzet, és politikai 
érdek létezik, ennek megfelelően pedig nagyon sokféle kétnyelvű oktatási program, 
amelyeknek a csoportosítására több próbálkozás történt. Számos országban, például az USA-
ban, többnyelvűséget, illetve kétnyelvűséget eredményező pozitív oktatási modelleket 
dolgoztak ki (Crawford, 1997; Cummins, 1978, 1998; Genesee, 1994), annak ellenére, hogy a 
hivatalos attitűdök megrögzött módon az egynyelvűséget tekintik „természetesnek” és 
pozitívnak, míg számos többnyelvűség-orientált országban olyan oktatási modelleket 
alkalmaznak, amelyeket végső soron egynyelvűség kialakítására terveztek (Göncz, 2004; 
Kontra, 2005). 

A kétnyelvű oktatás2 (bilingual education) legáltalánosabban elfogadott definíciója szerint 
a kifejezés „csak az oktatás nyelvére vonatkozik, ami a nyelvi órákon túl, legalább két nyelv 
tantárgyak oktatására való használatát jelenti. A kifejezés nem vonatkoztatható az oktatás 
céljára, csak az eszközre.” (Skutnabb-Kangas, 1984:121, saját fordítás V.A.). 
Kétnyelvűségtudományi megközelítésben viszont, a heterogén nyelvi közösségekben az 
oktatás célja a tanulók két- vagy többnyelvűségének az elérése. A nyelvi környezettől 
függően, bizonyos iskolai programok, akár egynyelvűek, akár kétnyelvűek hatékonyan 
támogathatják a kisebbségi nyelvek megtartását, és kétnyelvűséghez vezetnek, míg mások 
kevésbé segítik a kisebbségi anyanyelv megőrzését, vagy éppen az elvesztését okozzák, és 
egynyelvűséget eredményeznek. 

Az egyik legismertebb és ma is általánosan elfogadott tipológia a skandináv kutatók által 
kidolgozott (Skutnabb-Kangas, 1984:126-136), amelyik az oktatási programokat az oktatás 
nyelve szerint csoportosítja, de a kétnyelvűség lélektanának szempontjai alapján a nyelvi 
következményeket is megadja. Ezek szerint a következő oktatási programok léteznek (lásd 1. 
ábra is):  

1.) Egynyelvű oktatás, amit Göncz (1995:79) hagyományos programnak nevez, a 
leggyakoribb típus, amikor homogén osztályban többségi tanulók többségi nyelven 
(anyanyelvükön, ami államnyelv is) tanulnak. Bár tanulnak idegen nyelvet3, bilingvis 
kompetenciájuk nem fejlődik ki, egynyelvűek maradnak (lásd később).  

Lényegében a jelen empirikus kutatásban résztvevő egynyelvű, vagyis hazai kontroll 
csoport ebbe az oktatási programba sorolható, bár az intenzív idegennyelv-oktatásnak 

                                                 
2 Magyarul a kétnyelvű oktatás kifejezést a két tannyelvű oktatás szinonimájaként használjuk. 
3 Idegen nyelvnek tekintjük azt a nyelvet, amit nem használnak a beszélő közvetlen környezetében 
kommunikálásra (Skutnabb-Kangas, 1984:141). 
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1. ábra   Két- és többnyelvű oktatási programok 
 

 
(Forrás: Göncz, 1995: 79) 

köszönhetően az anyanyelvi kompetenciájuk mellett kialakul egy bizonyos szintű 
idegennyelvi-kompetenciájuk is az oktatási célnak megfelelően. 

2.) Alámerülési vagy befullasztási program, amikor heterogén többségi és kisebbségi 
tanulókból áll az osztály és mind egy nyelven, a többség nyelvén tanulnak. Hosszú távon ez a 
modell is egynyelvűséghez vezet, mert a sikeres kisebbségi tanulók azonosulnak a többség 
nyelvével és kultúrájával, és általában önként lemondanak presztízsét vesztett anyanyelvükről. 
Azok pedig, akik nem ismerik eléggé a többségi nyelvet, az oktatás során nyelvi és értelmi 
fejlődésükben lemaradnak. Ezt személyes kudarcként élik meg, általában lemorzsolódnak és 
gyakran elutasítják nemzeti identitásukat és anyanyelvüket. Lényegében ez a program 
nyelvcseréhez vezet és az asszimilációs nyelvpolitika leggyakoribb eszköze (Göncz, 2006; 
2007), amit nyelvi népirtásnak is neveznek (Skutnabb-Kangas, 1997). 

3.) Az elszigetelési programban kisebbségi tanulók homogén osztályban kizárólag csak 
anyanyelvükön tanulnak, aminek eredményeképpen egynyelvűek maradnak, és nem lesznek 
képesek megfelelően integrálódni, kirekesztődnek a többségi nyelvű társadalomból. Bár az 
oktatási program megfosztja őket a társadalomban való érvényesüléstől, általában erősíti az 
őshonos kisebbség nemzeti öntudatát.  

4.) Az anyanyelvmegőrző program során a kisebbségi tanulók kisebbségi nyelve az 
iskolai oktatás nyelve, de mellette nyelvi órákon intenzíven tanulják a többség nyelvét, mint 
másodnyelvet4, és esetleg használják különböző iskolai alkalmakon. Kétnyelvűséghez vezet, 
mert az anyanyelv megmarad és hozzáfejlődik másodnyelvként a többségi nyelv. 

5.) A nyelvi belemerülési program alapváltozatában olyan oktatási programot jelent, 
amikor többségi nyelvű tanulók homogén osztályában kezdetben kizárólag kisebbségi nyelven 
folyik az oktatás. Később fokozatosan bevezetik a többségi nyelvet tantárgyként és 
                                                 
4 Másodnyelv az anyanyelvtől eltérő nyelv, amit a beszélő környezetében kommunikálásra használnak 
(Skutnabb-Kangas, 1984:141). 
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tannyelvként is, aminek az eredménye kétnyelvűség lesz. Az először Kanadában bevezetett 
(1965-ben), Lambert nevéhez fűződő francia nyelvű belemerülési program (Skutnabb-
Kangas, 1984) sikerét követve, mára sokféle változata létezik, sok nyelven (héber, arab, 
német, kínai, japán stb.), és sok országban. Először az USA-ban (Crawford, 1998; Cummins, 
1999; Falsgraf, 1998) lett népszerű, de a 80-es években már sok más országban (Ausztrália, 
Spanyolország, Finnország, Németország stb.) is alkalmazták. Ekkor jelenik meg a külföldi 
szakemberek által magyar kísérletnek titulált (Duff 1991a, 1991b, 1991c; Skutnabb-Kangas, 
1998:9) hazai kétnyelvű oktatás is. A hazai kétnyelvű oktatáshoz hasonló képzés indult be 
Németországban is (Niemeier, 1999). Időközben Amerikában kifejlesztették a nagyon 
sikeresnek bizonyuló két-csatornás belemerülési programot (two-way immersion program), 
amit heterogén, fele-fele arányban kisebbségi és többségi tanulók osztályában alkalmaznak 
(Torgyik, 2005). A tartalom-alapú nyelvoktatás, mint idegennyelv-oktatási irányzat, szintén a 
bemerülési modell tapasztalataiból született (Egenberger, 2002; Stroller, 2002).  

6.) Az átirányítási vagy tranzitív programban a kisebbségi tanulók kezdetben két 
tannyelven, a saját anyanyelvükön és a másodnyelvnek tekintett többségi nyelven tanulnak. 
Amint a kisebbségi tanulók megfelelően elsajátítják a többségi nyelvet, az lesz kizárólag a 
tannyelv. A közvetlen eredmény többségi nyelvű dominanciás kétnyelvűség lesz, de hosszabb 
távon végül is többségi egynyelvűséghez vezet.  

7.) Az utópisztikus program az ideális út a kétnyelvűséghez, mert heterogén osztályban 
két tannyelvet váltakozva alkalmaznak, aszerint, hogy melyiknek a megerősítésére van 
szükség. Az alapelv az, hogy az iskolában az a nyelv kapjon nagyobb hangsúlyt, amelyiknek 
az iskolán kívüli használatára kevesebb a lehetőség. Ebben a programban a kisebbségi és a 
többségi tanulók egyaránt kétnyelvűek lesznek.  

Amint látjuk, a bilingvis kompetencia kifejlődéséhez nem feltétlenül szükségszerű, hogy a 
tanuló anyanyelve legyen a tannyelv, de az fontos, hogy az iskolai oktatás azt a nyelvet 
támogassa, amelyiknek a magas szintű elsajátítására az iskolán kívüli körülmények kevésbé 
megfelelőek. Ez azt jelenti, hogy a kisebbségi tanulók esetében elengedhetetlen, hogy a 
tanítás nyelve az anyanyelv legyen (Skutnabb-Kangas 1984; Göncz, 2005, 2006, 2007). Az 
oktatási programok közül ezt csak az anyanyelvmegőrző, a nyelvi belemerülési és az 
utópisztikus programok biztosítják, így csak ezek eredményezik a kisebbségi tanulók kívánt 
kétnyelvűségét. A többségi tanulók sikeres kétnyelvűvé válását mindig az adott 
körülményekhez adaptált belemerülési, vagy az utópisztikus oktatási modellek garantálhatják.    

A fiatalabb nemzedékek előtt Európa szerte „megnyílt a világ”, így megnőtt az 
idegennyelv-tudás iránti igény. Ezért az Európai Unió különféle dokumentumaiban, 
döntéseiben, transznacionális pályázataiban (Lingua, Socrates, Leonardo, Comenius stb.), és 
pedagógiai programjaiban célul tűzte ki a lakosság minél magasabb szintű nyelvtudásának 
elérését. Az idegennyelv-oktatási szakemberek megfogalmazták, hogy a nemzetközi integritás 
érdekében, a nyelvi kompetenciák négy alapkészségének, úgymint a beszédértés, a 
beszédkészség, az olvasás és az írás (Gósy, 1999; Lengyel, 1997) fejlesztésén túl, elvárás az 
interkulturális kompetenciák elsajátíttatása is, ami az adott nyelvet beszélő népek kultúrájának 
megismertetése révén biztosítható (Mihály, 2000). Bebizonyosodott, hogy a tantárgyi 
tartalmak (pl. országismereti tárgyak) idegen nyelven való tanulása, nemcsak a 
nyelvelsajátítás, de az interkulturális kompetencia megszerzésének is a legjárhatóbb útja. Ez a 
tény is megmagyarázza, hogy a világban, de különösen Európában miért terjed rohamosan a 
két tannyelvű oktatás.  

A szakemberek felméréseiből kiderül, hogy néhány sajátos nyelvi kisebbségmegőrző 
programot leszámítva (Skutnabb-Kangas, 1998), legtöbb helyen a szaktárgyat célnyelven 
tanító két tannyelvű oktatás hagyományait követik, és prioritást élvez az angol nyelven 
történő oktatás, beleértve hazánkat is (Csizér, at al., 2001; Dörnyei és Skehan, 2002; Dörnyei, 
at al., 2006). A nyelvtudás megszerzésében és a nyelvi kompetenciák fejlesztésében szerte a 
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világon meghatározó jelentőségű a középiskolai képzés. Szinte mindegyik európai országban, 
ott is, ahol a két tannyelvű oktatás már az régóta az oktatás része, speciális céllal, un. kísérleti 
CLIL-pilotprojekteket (CLIL, 2005) indítottak, amelyek a középiskolai oktatásban jelentkező 
problémák megoldására is vállalkoznak, például a megfelelő kétnyelvű pedagógusok 
felkészítésére (Mihály, 2006). 

A kisebbségi megőrző programok és a többségi belemerülési programok jó oldalainak 
ötvözését hasznosítják a tanulók többnyelvűségét biztosító, figyelemre méltó 
hagyományokkal rendelkező (1958 óta működő), 1-12. osztályos un. Európai Iskolák. Ezek az 
elit intézmények speciális felépítésűek, a nagy „nemzetközi” nyelveket (angol, francia, német, 
olasz stb.) részesítik előnyben, vegyes nyelvűek a csoportjai, és nyelvi órákon már alsóbb 
osztályokban is több idegen nyelvet tanulnak. (bővebben lásd Skutnabb-Kangas, 1998). 
Működésüket több elv szabályozza, de a legfontosabb alapelv, hogy minden, kognitív és 
nyelvi szempontból megerőltető, dekontextualizált tantárgyat legalább a 8. osztályig csak az 
anyanyelvükön (az első nyelven) tanulják a tanulók, és csak ezután válik a második nyelv 
(amelyik az adott csoportban senkinek sem az anyanyelve) az oktatás nyelvévé. A 
nyelvoktatás terén ezek az iskolák a belemerülési programoktól is eredményesebbek, hiszen 
míg azok résztvevői közel anyanyelvi szintű passzív nyelvtudást szereznek, az Európai 
Iskolák végzősei legalább két nyelvben, mind az aktív, mind a passzív nyelvi készségek terén 
anyanyelvi szintet érnek el, amellett, hogy sokan magas szintre jutnak a harmadik, sőt néha a 
negyedik nyelvben is.  

A Magyarországi idegennyelv-oktatást is közelről érinti, hogy a fiatalok többnyelvűségét 
megcélzó, legújabb Európai Uniós stratégia értelmében az Európai Bizottság 2005-ben 
felállított egy nemzeti nyelvektől és érdekektől független, ún. magas szintű többnyelvűségi 
csoportot (High Level Group on Multilingualism). Ennek feladata, hogy átfogó ajánlásokat 
fogalmazzon meg a többnyelvűséggel kapcsolatos kutatások, a nyelvek és a média, a nyelvek 
és az üzleti élet, a tolmácsolás és a fordítás, valamint a nyelvtanulás ösztönzése területén. Az 
Európai Bizottság létrehozott egy önálló nyelvi portált5, amelyen a hivatalos nyelvekkel, 
nyelvoktatással és -tanulással, fordítással, tolmácsolással és nyelvtechnológiával kapcsolatos 
információk érhetők el. Emellett, 2007-ben beiktatta hivatalába a többnyelvűségért felelős 
európai biztost, akinek feladatköre a szerteágazó Európai nyelvtudásfejlesztő tevékenységek 
koordinálása, felügyelése és ellenőrzése. És talán a legfontosabb, hogy létrehozott egy a 
tagállamok által delegált szakemberekből álló nyelvi munkacsoportot, hogy végrehajtsák az 
Oktatás és képzés 2010 munkaprogramot, amelyek célkitűzése, hogy 2010-re az Európai Unió 
a világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő gazdaságává váljon. Az 
idegennyelv-oktatás fejlesztése terén, többek között kidolgozzák Az európai nyelvi 
kompetenciamutatót azzal a céllal, hogy az oktatás és képzés kulcsfontosságú területein elért 
eredmények egységesen mérhetők legyenek. Természetesen nehezíti a mérőeszköz 
kidolgozását és a mérést, hogy jelenleg még óriási eltérések vannak a tagállamok oktatási 
rendszereiben, de az évek óta kiadott KER (Közös Európai Referenciakeret, 2002.) ajánlásai 
és más nyelvoktatási útmutatók (bővebben lásd Fisher, 2007) segítik az oktatás szintjének 
egységesítését. A tervek szerint, várhatóan 2010 elején három készséget, a hallott szöveg 
értését, az olvasott szöveg értését és az íráskészséget mérik a tagállamokban, de a 
beszédkészség mérésére (annak nehézsége miatt) csak egy következő fordulóban kerül sor. 
Mindezt azért fontos összegezni, mert az idegen nyelvek magas szintű ismerete és a kitűzött 
többnyelvűség, mint már láttuk, a leghatékonyabban a szaktárgyi tartalom idegen nyelven 
való tanításával érhető el, ami lényegében a két tannyelvű oktatás.   

A többnyelvűséget megcélzó nagyszabású tervek és a megvalósításuk valamennyi uniós 
tagállamra vonatkoznak. Így hazánk sem vonhatja ki magát az idegennyelv-oktatást érintő 

                                                 
5 A nyelvi portál a http://europa.eu/languages/hu/home honlapon érhető el. 
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fejlesztési teendők alól, ami figyelembe véve a lakosok nyelvtudásának a nemzetközi 
összehasonlításban való gyenge szereplését, bizonyára óriási terhet ró közoktatásunkra. 
Mindezen feladatok és elvárások függvényében a jövőben át kell értékelődnie a hazai 
idegennyelv-oktatás szempontjából jelenleg eléggé elhanyagolt terület, a hazai két tanítási 
nyelvű oktatás. 

Most, hogy már van bizonyos rálátásunk a hazai idegennyelv-oktatás helyzetére és 
általában a két tannyelvű oktatásra, elsősorban pszicholingvisztikai megközelítésben, de 
tekintettel a nemzetközi elvárásokra is, vizsgáljuk meg közelebbről a hazai két tannyelvű 
oktatást, annak kialakulását, rendszerét és jelenlegi helyzetét a tannyelveket is beleértve. 

3. Két tannyelvű oktatás Magyarországon 

3. 1. A két tannyelvű iskolák létrejötte, dinamikájuk   
A jelenlegi hazai két tanítási nyelvű iskolák, beleértve azokat is, amelyek ennek a 

kutatásnak az adatait szolgáltatták, az 1980-as évekbeli reformmozgalmak szellemében 
létrehozott, úgynevezett új típusú kétnyelvű iskolákhoz tartoznak. Annak ellenére, hogy 
Magyarországon történelmi gyökerei vannak a különböző nyelvek tannyelvként való 
használatának, az új iskolák nem épültek annak a hagyományaira (Vámos, 1993c; Várkuti, 
2006c). A két tannyelvűség mindig sikeres idegennyelv-tanulási eszköznek mutatkozott. 
Különösen hatékonyak voltak és a két világháború közti időszakban működő idegen 
tannyelvű hazai gimnáziumok, többnyire elit magániskolák, amelyeket Vámos Ágnes (1993c) 
kandidátusi értekezésében részletesen bemutat. Sajnos ezeknek a nyelvpedagógiai 
tapasztalatait a későbbi új kétnyelvű iskolák nem hasznosíthatták, mert a „szocialista 
demokrácia" első éveiben megszüntették őket. A korabeli politika döntése szerint az idegen 
nyelv választékából törölték a nyugati nyelveket, az orosz nyelv lett egy csapásra a kötelező 
első idegen nyelv minden iskolában harmadik osztálytól a gimnázium utolsó évéig. 
Nyelvpedagógiai melléfogásnak bizonyult, hiszen nagyon keveseknek sikerült úgy elsajátítani 
a magyar mentalitástól távol álló, nemzedékekre ráerőltetett idegen nyelvet, hogy valóban 
kommunikációs eszközként szolgáljon. Valószínű ez az egyik ok a nemzetiségi oktatás 
ellehetetlenítése, és az egyéni nyelvtanulási utak megtörése mellett, amely az etnikai és nyelvi 
szempontból meglehetősen homogén és elzárt országban törvényszerűen vezetett a lakosság 
nyelvismeretének romlásához. Nagyrészt ennek köszönhető, hogy napjainkban az 
iskolázottabb, legalább érettségivel rendelkező magyarok nyelvtudása is nagyon elmarad 
európai társaikétól. Sajnos a sikeres gyakorlat hiánya az élő idegen nyelvek tanításában 
idegennyelv-oktatásunkon is mély nyomot hagyott, egyfajta igénytelenséghez vezetett (Vágó, 
2007). 

Amint azt Vámos több munkájában is összegzi (Vámos, 1993c, 1997, 1998, 2008c), az 
1980-as években kezdődő reformfolyamatok az oktatásban belső és külső nyomásra indultak 
be, amelyeket az Európa szerte, így a Magyarországon is végbemenő politikai és társadalmi 
változások idéztek elő. Magyarországon egyetlen, aránylag sokára (csak 1974-ben) létrehozott 
két tanítási nyelvű iskola létezett (egy magyar-orosz gimnázium), ami természetesen nem 
elégítette ki a megnövekvő mobilitású társadalom egyre növekvő nyelvtanulási igényét. Nem 
léteztek nemzetiségi iskolák sem, így a nemzeti kisebbségek oktatása is megoldatlan volt.  
Ezek a belső feszültségek, de főleg az oktatáspolitikai felismerés, hogy az ország gazdasági, 
politikai és kulturális téren Európához való sikeres kötődése csak akkor lehetséges, ha az 
iskoláinkból nyugati nyelveket jól beszélő szakembergárda (jogászok, mérnökök, 
közgazdászok stb.) kerül ki, voltak a mozgatórugói az 1985-ös oktatási törvénynek (Az 1985. 
évi I. törvény). Ez létrehozta az új típusú két tannyelvű iskolákat, így mérföldkővé lett a 
magyarországi két tannyelvű oktatásban (Vámos, 1996). 
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A kisebbségi és a többségi nemzeti érdekek egyaránt egy olyan iskolarendszer létrehozását 
ösztönözték, amelyik legalább a tanulók egy részének biztosíthatta, hogy a magyar nyelven 
kívül más tannyelven is tanulhassanak. Ezért az oktatáspolitikusok pedagógus szakemberek 
nyelvtervezési munkáját igénybe véve, a két tannyelvű iskolák két típusát hozták létre. Az 
egyik csoportba a kisebbségek igényeit kielégítő nemzetiségi két tannyelvű általános iskolák 
és gimnáziumok tartoztak, amelyek a nem magyar anyanyelvű tanulók magyar-anyanyelvi 
kétnyelvű oktatását biztosította. A másik csoportba azok a magyar-idegen két tannyelvű 
iskolák kerültek, amelyekben az idegen nyelvet kezdetben nem tudó, de tehetséges és jó 
képességű tanulók lehetőséget kaptak, hogy a személyes ambícióikat és a társadalmi 
elvárásokat teljesítsék. Ilyen jellegű iskolák létrehozása, erőteljes állami támogatással, 
teljesen újszerű volt iskoláink történetében. (Vámos, 1989).  

A nagyszabású iskolaprogram, amelyet Skutnabb-Kangas (1998) nemzeti kísérletként 
induló, sajátos „belemerülési” programnak nevez, az eredeti elképzelés szerint az az öt 
évfolyamos un. „bolgár modellt” követte volna (Vámos, 2008c). Ennek megfelelően a tanulók 
az első, az úgynevezett „nulladik” évben egy nagyon intenzív nyelvoktatási folyamatban 
megtanulják a célnyelvet, majd az elkövetkező négy évben szaktárgyakat (történelem, 
földrajz, fizika, biológia és matematika) tanulnak célnyelven az ország többi gimnáziumában 
is érvényben levő központi tantervnek megfelelően. Az eredeti koncepciót kibővítette a 
kétnyelvű oktatás négy évfolyamos modellje, amely a szakosított idegen nyelvi általános 
iskolák tanulóinak biztosított továbbtanulási csatornát, és amelyeket kezdetben nem volt 
szabad „két tannyelvű”-nek nevezni (ez a kifejezés eredetileg az öt évfolyamos képzés 
védjegyeként volt használatos). Az 1983-1985-ben tervezett két tannyelvű program 10-14 
országos beiskolázású gimnáziumot szerettek volna létrehozni 6 célnyelven (orosz, angol, 
német, spanyol, francia és olasz) az ország különböző területein. Végül három magyar-orosz, 
három magyar-angol, három magyar-német, két magyar-francia, egy magyar-olasz és egy 
magyar-spanyol gimnázium indult be az 1987-88-as tanévben. Ezek az iskolák nemcsak a 
központi állami költségvetésből kaptak jelentős támogatást, hanem külföldről is, mert a 
célnyelvi anyaországok, illetve azok szervezetei is messzemenően támogatták őket, főleg a 
beinduláskor. Például a magyar-angol gimnáziumok a British Council-től kaptak hathatós 
segítséget. A három magyar-orosz gimnáziumot érdeklődés hiányában be kellett zárni, míg a 
többiek annyira népszerűek lettek, hogy tanulók ezrei versengtek a nagyon kemény felvételi 
szűrőpróbán a bejutásért. A nyugati nyelvek iránt robbanásszerűen megnőtt társadalmi igényt 
elsősorban az angol és német célnyelvű gimnáziumok nem tudták kielégíteni, így 
megállíthatatlanul kezdett növekedni a különböző szintű és típusú két tanítási nyelvű általános 
iskolák, gimnáziumok és szakközépiskolák száma. Időközben, szinte valamennyi iskolában 
egyszerre szűnt meg az orosz nyelvnek, mint idegen nyelvnek az uralma. Bár nem volt elég 
megfelelően képzett nyelvtanár, az iskolákban elsősorban az angol vagy a német lett az első 
idegen nyelv.  

Míg egy korai tanulmányában Vámosnak (1989) könnyen sikerült az akkori 32 két 
tannyelvű oktatási intézményt a célkitűzések, a nyelvek szerepei és az oktatás időtartama 
alapján csoportosítani, később a két tannyelvű intézmények sokfélesége ezt nehezítette. A 
Magyarország Tannyelvi Atlasza (Vámos, 1998) című, összefoglaló munkájában részletesen 
elemzi az 1994/95-ös tanévig jellemző állapotot, amiből kiderült, hogy a kisebbségi kétnyelvű 
iskolák többsége általános iskola, a magyar-idegen nyelvű iskolák többnyire középiskolák, 
összesen mintegy 50. A mellékelt 2. ábra a magyar-idegen nyelvű iskolák létszámnövekedését 
szemlélteti 1985-1996 között. 

1989 után az iskolák egyéni programmal indulhattak, ami magyarázat a növekvő létszámra 
és a sokféleségre. A dinamikus változásokra jellemző, hogy kétnyelvű iskolák szűnnek meg, 
és különböző célokat megfogalmazó, eltérő profilú és változatos szervezésű, új két tanítási 
nyelvű iskolák alakulnak. Nagyon nagyok az eltérések abban, hogy milyen arányban 
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2. ábra  A hazai magyar-célnyelvű oktatási intézmények számának növekedése 
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(Forrás: Vámos, 1998: 22) 

használják a célnyelvet az oktatásban, mert a tannyelvhasználat általában rugalmasan igazodik 
a kitűzött célokhoz és a valóság által megszabott helyi intézményi lehetőségekhez (Vámos, 
1992a). A 90-es évek végén már körülbelül 70 magyar-idegen nyelvű és körülbelül 100 
kisebbségi kétnyelvű általános és középiskola volt hazánkban (Vámos, at al., 2000).  

Az idegennyelv-oktatás kapcsán Vágó (2001) egy elemző tanulmányában az 1999/2000 
tanévben folyó emeltszintű nyelvi képzés négy formájáról ír, amelyek mintegy 100 000 
középiskolás tanulót érintettek. Ezek a két tanítási nyelvű, a speciális tantervű, a fakultatív 
nyelvoktatási és az egyéb haladó csoportos nyelvoktatási programokat felajánló középiskolák, 
amelyből az utóbbi hármat a közvélemény nyelvi tagozatnak nevez. Ezek sikerét nemcsak 
azzal indokolja Vágó, hogy lényegesen magasabb óraszámot biztosítanak az idegen nyelvek 
oktatására, hanem azzal is, hogy az adott iskolák legjobb nyelvtanárai oktatnak ezekben a 

programokban. Ha megnézzük (3. ábra) a két középiskolai intézménytípus (gimnázium és 
szakközépiskola) arányát a négy emeltszintű nyelvi képzési formában, látjuk, hogy a 
gimnáziumok dominanciája a jellemző. A két tannyelvű oktatási formában a szakközépiskolai 
idegennyelvű-szakképzés beindulásának tulajdoníthatóan kisebb az aránytalanság.  

A jelen vizsgálatban résztvevő kísérleti mintát a két tanítási nyelvű középiskolák/osztályok 
tanulói alkotják, a kontroll minta tanulóit pedig a többi, intenzív nyelvoktatási programot 
nyújtó középiskolák adják, amelyeknek ma pontosan nem definiálható a besorolásuk.  

Egy 2003-ban bevezetett rendelet lehetővé tette, hogy az ország bármelyik középiskolája, 
központi költségvetésből támogatott, intenzív (8-16 óra/hét) idegen nyelvet tanító nyelvi 
előkészítő évfolyamot indítson A 2004-2005-ös tanévben 407 középiskola (749 csoport, 

3. ábra   Az emeltszintű nyelvoktatás különböző formáiban résztvevő gimnáziumi és 
szakközépiskolai tanulók aránya 1999/2000 

 
(Forrás: Vágó, 2001: 67) 
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11.834 diákkal) élt a lehetőséggel. Az iskola azt is eldöntheti, hogy utána kétnyelvűvé válik, 
vagy egy tanítási nyelvű marad. Ez a lehetőség tovább árnyalja kétnyelvű oktatási 
rendszerünk tarkaságát, és növeli a tanulóifjúság hatékony idegennyelv-tanulási esélyét. A 
célnyelv tannyelvként való használata esetén az egységes érettségi szabályozása biztosítja a 
minőséget. Sikeres közép vagy emelt szintű célnyelvi és legalább két tantárgyból célnyelven 
letett (közép vagy emelt szintű) érettségi vizsga esetén a tanuló kétnyelvű vizsgabizonyítványt 
kap, amely egyenértékű a felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal. E mögött a tartalmi 
garancia az, hogy a törvény (A 26/1997. VII. 10. MKM rendelet) a teljes tanulmányi időre 
vetítve az idegen tannyelv jelenlétét – használatának eseti megoldásaitól függetlenül – 
legkevesebb három tantárgyban és 35%-ban állapította meg.  

A 2006/2007-es tanévben a gimnáziumok 9%-a (806 gimnázium közül 70) olyan, ahol 
kétnyelvű oktatás is folyik (kevés a tiszta profilú iskola, többnyire vegyes profilúak, vagyis a 
magyar tannyelvű osztályok mellett van magyar-célnyelvű osztály vagy csoport is). Ezek 

nyelvek szerint az alábbiak: 35 angol, 16 német, 8 francia, 6 spanyol, 4 olasz és 1 orosz (4. 
ábra). A 954 szakközépiskolának a 7%-a (65 iskola) két tanítási nyelvű (is), ebből 31 angol, 
30 német, 3 francia és 1 olasz (5. ábra). Látjuk, hogy mindkét középfokú oktatási 

intézményben az angol a legnépszerűbb célnyelv, amit a német követ, míg a többi nyelv 
csupán pár intézménnyel képviselteti magát.  

 Annak ellenére, hogy a két tannyelvű intézmények működésük során rengeteg 
problémával szembesülnek (Federmayer, 2002, 2005; Pelles, 2008), a népszerűségük töretlen. 
A KIE (Kétnyelvű Iskoláért Egyesület) adatai szerint 2006-2007-ben az egész közoktatást 
figyelembe véve mintegy 25 ezer tanuló összesen 190 intézményben részesült két tannyelvű 
oktatás-nevelésben (Vámos, 2008b). A dolgozatomnak nem célja a problémákat részletezni, 
de a kutatásban résztvevő csoportok nyelvi helyzetének megértéséhez felvázolom a 

5. ábra  A két tannyelvű szakközépiskolák nyelvek szerinti megoszlása a 2006-07-es 
tanévben 
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4. ábra  A két tannyelvű gimnáziumok nyelvek szerinti megoszlása a 2006-07-es 
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legfontosabb gondokat. A két tannyelvű iskola működésének legfontosabb feltételei a jogi 
keretek biztosításán túl, megfelelően motivált és nyelvileg előkészített tanulók, nyelvileg és 
szakmailag is képzett szaktanárok és a megfelelő oktatási feltételek, segédeszközök. A 
felvételi szelekció részben biztosítja, hogy az ilyen gimnáziumba az átlagnál jobb képességű 
diákok kerüljenek (bár az utóbbi évek központosított felvételi rendszere ezt jelentősen 
korlátozza). A sikeres felvételi mellé nagyfokú egyéni ambíciónak és motiváltságnak kell 
társulnia ahhoz, hogy a tanuló eredményesen teljesítse az elvárásokat. Az öt évfolyamos 
gimnáziumokban, amelyekbe célnyelvből nincs felvételi, egy évig célnyelvi előkészítés 
folyik, ami lehetővé teszi, hogy a nyelvet egyáltalán nem ismerő tanuló is képes legyen azt 
tannyelvként használni. A két tannyelvű iskolák többsége négy évfolyamos, az általános 
iskolában szerzett idegennyelv-tudásra alapoznak, és ezért a tannyelvként funkcionáló 
nyelvből felvételit tartanak. A négy és az öt évfolyamos középiskolában is elterjedt gyakorlat, 
hogy a szaktárgy idegen nyelven való tanításának a megkezdése előtt un. szaknyelvi 
előképzést kapnak a tanulók, ami általában heti 1 óra szakszókincsfejlesztő órát jelent egy-fél 
évig. Ennek a hatékonyságát vizsgálva, Gálné Mészáros B. (2007a, 2007b) arra a 
következtetésre jutott, hogy a szaknyelvi előkészítés színvonalát leginkább a tanárok 
szaktárgyi felkészültsége és idegen nyelvi tudásszintje, továbbá a módszertan kimunkáltsága 
határozza meg. Tekintettel arra, hogy egyre több magyar tannyelvű iskolában indítanak be 
idegen nyelveket intenzíven, az alapóraszámhoz (3 óra/hét) viszonyítva több órában oktató 
osztályokat vagy csoportokat, a motivált és tehetségesebb tanulók nem feltétlenül választják a 
két tannyelvű iskolákat. Ezen túl, általánosan csökken az iskoláskorú fiatalok száma, így a 
kétnyelvű iskolákba sok olyan diák is bekerül, akinek a képességeit meghaladják az 
elvárások. A pedagógusokkal szembeni elvárások is magasabbak (Herr, 2000), mint egy 
magyar egynyelvű iskolában, hiszen a szaktárgya mellett a célnyelvet is magas szinten kell 
ismernie és használnia. A megfelelő tanárok hiánya általában beszűkíti a célnyelven tanított 
tantárgyak számát. A kezdetektől eltelt 20 év alatt sem sikerült a megfelelő tanárképzést 
megoldani, bár az ELTE tett erre nézve néhány kísérletet (Uzsoki, 1994), és a Károli Gáspár 
Református Egyetem indított be ígéretesnek induló kétnyelvű tanárképzést (Bilingva 
Program, 2005). A tanárhiány mellett a magyar követelményeknek megfelelő, célnyelven írott 
tankönyvek hiánya a legnagyobb probléma (Várkuti, 1999a). A legjárhatóbb útnak az tűnik, 
hogy a kétnyelvű oktatásban több éves tapasztalattal rendelkező tanárok maguk írnak 
célnyelvű tankönyvet (Várkuti, 1999b). A Kétnyelvű Iskolák Egyesülete (KIE) felvállalta, 
hogy összefogja az ilyen kezdeményezéseket és segíti a kiadatásukat (Vámos, 2007). A 
célnyelvű szemléltetőeszközök ma már külföldről beszerezhetőek, de többnyire nagyon 
költségesek.  

Az oktatási feltételek szervezési részét (tanórai csoportok, milyen tárgyakat oktatnak 
célnyelven, órabeosztás stb.) általában az egyes iskolák pedagógiai programjai tartalmazzák 
összhangban a közoktatási törvénnyel [26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet]. A célnyelven 
tanított szaktárgyak tananyaga megegyezik a magyar egynyelvű gimnáziumokéval, a jelenlegi 
kétszintű érettségi követelményeinek megfelelően. A nyelvi érettségi (közép- vagy emelt 
szintű) egységes, nem tesz különbséget célnyelv, bár az új típusú idegen nyelvi érettségit az 
Európai Unió által elfogadott referenciakeret (KER, 2002) ajánlásai alapján szervezik, ezzel is 
segítve, hogy az idegen nyelv megtanulásával, fiataljaink valóban bárhol használható 
kommunikációs eszközhöz jussanak.  

3. 2. A hazai két tannyelvű oktatáshoz kapcsolódó fogalmak, célok 
A 90-es évek elején, amikor ugrásszerűen megnőtt a két tannyelvű iskolák száma, annak 

érdekében, hogy az apadó anyagi források ténylegesen a minőségi oktatást produkáló 
iskolákhoz kerüljenek, fokozódott a gyakorlati igény arra, hogy az iskolák működését 
kritériumokhoz kössék, és ennek érdekében csoportosítsák is őket. Ehhez a hazai két 
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tannyelvű oktatás elméleti hátterét, terminológiáját meg kellett teremteni, többek között 
definiálni a hazai keretek között zajló két tanítási nyelvű oktatást és körvonalazni az abból 
eredő kétnyelvűséget. Létrejött a hazai kétnyelvűségi oktatáskutatás.  

A külföldi tapasztalatokat és a hazai körülményeket ötvözve, Vámos (1993b, 1993c, 1998) 
nagyon tágan értelmezve megfogalmazta, hogy ha egy ország bármely iskolájában, bármely 
szinten, több nyelven folyik az oktatás, akkor annak kétnyelvű oktatási rendszere van. 
Ennek értelmében a magyar oktatási rendszer a 80-as évektől kétnyelvű, akkor is, ha 
természetesen iskoláinak a zöme egy tannyelvű. Hasonlóképpen, kétnyelvű az iskola, ha 
bármelyik évfolyamán, bármelyik osztályában több mint egy nyelvet használnak oktatásra, 
illetve kétnyelvű az osztály, ha tanulói, illetve azok csoportjai különböző iskolai tárgyakat 
bizonyos években különböző nyelveken tanulnak. Figyelembe véve a heterogenitást, ezen 
megfogalmazások alapján, egy kétnyelvű iskolát elvégző személy, paradox módon, maradhat 
egynyelvű. Emiatt Vámos pontosítást javasol, így szűkebb értelemben kétnyelvű az oktatás, 
ha annak keretében a diák akár felmenő rendszerben, akár tanulmányainak egy adott pontján 
párhuzamosan, két nyelven végzi a tanulmányait. Ezt átveszi Bartha (1999:206, 208) is, 
kiegészítve azzal, hogy a szociolingvisták és a pszicholingvisták szerint a kétnyelvű oktatás 
célja ideális esetben a balansz kétnyelvűség elérése.  

A magyarországi középiskolai kétnyelvű oktatás általános célkitűzése az iskolák 
létrehozásakor nem esett egybe a nyelvészek ezen elvárásával. Az első törvény (Az 1985. évi 
I. törvény az oktatásról), amelyik a két tannyelvű oktatást szabályozta, nagyon óvatosan, 
kettős szerepet fogalmazott meg a kétnyelvű oktatás számára (Vámos, 1992c): 

1. növelje az általában célnyelvnek nevezett idegen nyelv elsajátításának hatékonyságát, és 
2. ugyanakkor őrizze meg a felsőoktatási intézményekbe való versenyképességet a 

célnyelven tanult tantárgyakból is.  
A terület egyes szakemberei (Vámos, 1993b; Uzsoki, 1994; Bognár 2000a) és az 

intézmények tanárai elutasították azt a gondolatot, hogy a magyar-célnyelvű gimnáziumokban 
folyó oktatás egyszerűen egy fejlettebb idegen nyelvi oktatási módszer lenne. Szerintük az 
idegen nyelv nem célja az oktatási folyamatnak, hanem elsősorban a szaktantárgyak 
elsajátításának az eszköze, ami sajátos, a szaktárgyakhoz kapcsolódó metodológiát igényel.  
Lényegében ez egybeesik a kétnyelvű oktatás Skutnabb-Kangas (1998) által megadott 
definíciójával (lásd 2. rész).  

A magyar-célnyelvi kétnyelvű oktatás célkitűzéseiben megfogalmazott második pont 
sugallja azokat a kezdeti fenntartásokat, amivel a két tanítási nyelvű középiskolákat a 
szakemberek elindították. Sokan féltek, hogy ezen iskolák tanulói hátrányba kerülnek 
szaktárgyi tudás tekintetében egynyelvű gimnáziumi társaikhoz képest a felsőoktatásba való 
felvételin, és emiatt sokan megkérdőjelezték a két tannyelvű iskolák létjogosultságát. A 90-es 
évek elején készült tanulmányok és empirikus tudásmérések (Franyó, 1992; Hansági 1993; 
Vámos, 1992b, 1992c, 1993a) egyértelműen bizonyították, hogy a kétnyelvű gimnáziumok 
tanulói sokkal magasabb szintű idegen nyelvi kompetenciát értek el, és nem maradtak le a 
szaktantárgyakban sem a kontroll csoportokhoz képest, sőt az eredményeik néha jobbak 
voltak, mint az átlag. Más tanulmányok (Bognár, 2000a, 2000b; Czuczor, 1994; Gulyás, 
1994) és a statisztikák (Gimnáziumi sorrendek, 2005; OM, 2002) arról számolnak be, hogy a 
kétnyelvű gimnáziumok tanulói rendkívüli teljesítményeket érnek el, például a nemzetközi 
matematika érettségin, tanulmányi versenyeken, külföldi egyetemekre való bejutás terén, és a 
felsőoktatásba felvettek élvonalában vannak. Az iskolai hatékonyság mutatói, úgymint a 
középiskolások nyelvvizsga-, érettségi-, felvételi eredményei, és a tantárgyi 
versenyeredmények (Neuwirth, 2003, 2005; Neuwirth és Horn, 2006, 2007; Vámos 2007) 
meggyőzően igazolják, hogy a két tannyelvű iskoláknak sikerült mind a két célt 
maradéktalanul teljesíteni, a mai napig közoktatásunk leghatékonyabb intézményei és a 
minőségi oktatás színterei.  
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A jelenlegi jogszabály [26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet] a két tannyelvű oktatás 
céljának megfogalmazásakor már megnevezi a balansz kétnyelvűség elérését is.  

 
„A két tanítási nyelvű iskolai nevelés-oktatás célja és feladata: 
1. A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást 

egyidejűleg és a lehető legkiegyensúlyozottabban fejlessze. A tanulók alkalmassá váljanak 
arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat 
mind a két nyelven gyakorolják. Célja továbbá, hogy különböző kultúrák értékein keresztül 
nevelje a tanulókat türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjen pozitív én- és országkép 
kialakítására; értesse meg a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés fontosságát. 

2. A két tanítási nyelv alkalmazásával az intézményes idegennyelv-tanulás a természetes 
nyelvelsajátításhoz közelít. Ezáltal elérhető, hogy az anyanyelv-tudás fejlesztése és a magyar 
kultúra megismerése mellett, a tanulók magas szintű idegennyelv-tudás és idegennyelv-
tanulási képesség birtokába jussanak, tehetségük kibontakozhasson. Követelmény tehát, hogy 
legyenek képesek az idegen nyelven való gondolkodásra, az idegen nyelv használatára az 
információszerzésben, -közlésben és -alkalmazásban. A tanulók értsék meg az idegennyelv-
tudás állandó gondozásának szükségességét, a mind kiegyensúlyozottabb kétnyelvűség 
elérése és megtartása érdekében.”- fogalmaz a törvény [a 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet 
melléklete]. 

 
A hazai kétnyelvű iskolák tanulói magyar anyanyelvi dominancia mellett a célnyelvet 

kommunikációs eszközként használják tantárgytanulásra, miközben a célnyelvi tudásuk is 
fejlődik, és elvont kognitív funkciókra alkalmassá válik, vagyis elérik a kétnyelvűség 
bizonyos szintjét. Vámos (2007), aki hosszabb ideje nyomon követi a két tanítási nyelvű 
középiskolákban folyó nyelvpedagógiai fejlesztés folyamatát, az első kétszintű érettségi 
vizsga (ez a 2005-2006-os tanévben volt) tapasztalatait összegezve arra a következtetésre 
jutott, hogy az egységes nyelvi érettségi követelményrendszere nem követeli meg azt a tudást, 
amelyre ezek az iskolák ténylegesen felkészítik tanítványaikat. Korábban a kétnyelvű iskolák 
tanulóinak a célnyelvből saját, külön erre az iskolatípusra kifejlesztett, a szokásos érettséginél 
nehezebb, vizsgát kellett tenniük. Ezzel szemben az új rendszerű idegen nyelv érettségi vizsga 
követelményei már minden tanulóra azonos hatályúak, függetlenül a tanulási előzményektől, 
hogy a tanuló csak tantárgyként tanulta vagy tannyelvként is alkalmazta a nyelvet. Az új 
érettségi rendszer pozitívuma viszont, hogy lehetőséget ad a 20. évfordulóját ünneplő két 
tannyelvű nevelés-oktatásnak, hogy a közoktatásban egységes paraméterek között mérettesse 
meg magát, és hogy a tanulók nagy hányada megmutassa magas szintű nyelvtudását az idegen 
nyelven tanult tantárgyak vizsgáin is. Ez azért különösen fontos, mert az érettségi vizsga 
mintegy „kimeneti szabályozóként” megerősíti a kétnyelvű iskolák tannyelv-pedagógiai 
eljárásait. Országos összehasonlításban, mindenekelőtt az idegen nyelv vizsgatárgyban 
lehetett kimutatni kiemelkedő eredményeket, ami nem meglepő, hiszen az idegen nyelv 
tanítása a kétnyelvű iskolatípus egyik lényegi eleme. Az érettségi adatok alapján a kétnyelvű 
középiskolákba járó tanulók 94,4%-a az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgán jelest6 
kapott, és a jeles osztályzaton belül a vizsgázók 78,4%-a 100%-os teljesítményű volt. Sok 
adat jelzi, hogy a tantárgyak idegen nyelvű tanításakor egyáltalán nem sikkadt el az adott 
tantárgyi tartalom, a tantárgyi követelmény. A szaktárgyakból emelt szinten idegen nyelven 
(14 idegen nyelvű vizsgatárgy volt) vizsgázók 74%-a kapott jelest, ami meghaladja az 
országos arányt. A középszinten idegen nyelven vizsgázók is (18 szaktárgyból) is jobban 
teljesítettek minden tárgyból, mint a magyar egynyelvű középiskolások, így összesítve, 
valamennyi szaktantárgyat figyelembe véve (az idegen nyelv vizsgatárgy nélkül) a kétnyelvű 

                                                 
6 A jeles osztályzat 60-100% közötti érettségi vizsgaeredményt jelent.  
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tanulók átlaga 4,11 (+0,48) volt az országos 3,63 átlaghoz képest. Ez a tanulmány (Vámos, 
2007) is egyértelmű igen választ adott a kétnyelvű oktatás bevezetése óta többször feltett 
egyik alapkérdésre, hogy képes-e egy iskola olyan pedagógiai hatásrendszert kialakítani, 
amelyben a tanulók legalább olyan teljesítményt érnek el idegen nyelven, mint amilyet a 
magyar nyelven tanulók. További vizsgálat szükséges annak a feltárására, hogy a 
tannyelvhasználat szempontjából eltérő oktatási koncepciójú négy, öt és hat évfolyamos 
kétnyelvű iskolák kétnyelvű eredményessége között van-e lényeges eltérés, hiszen ez 
segíthetne a leghatékonyabb pedagógiai eljárások kidolgozásában.  

Most vizsgáljuk meg közelebbről, hogy a mi jellemzi a hazai két tanítási nyelvű 
középiskolák tannyelvhasználatát, hogy többet megtudjunk a vizsgálatban résztvevő iskolák 
nyelvi hátteréről.  

3. 3. Tannyelvhasználat a hazai két tannyelvű iskolákban, kétnyelvű iskolatípusok  
A hazai kétnyelvű oktatáskutatás fontos feladata a meghatározni az oktatás nyelvéhez 

kapcsolódó fogalmakat, a tannyelveket elemezni, és a két tanítási nyelvű intézményeket 
kategorizálni. A tannyelv fogalom helyes meghatározása és bevezetése a két tannyelvű 
programok vizsgálatának alapvető feltétele.  

Kezdetben nehezítette a kétnyelvű oktatás során a tannyelv meghatározását, hogy a régi 
jogszabályok nem fedték le a kétnyelvű oktatást, és még nem voltak újak. „A kilencvenes 
évek közepének „szabályozatlansága” puha közegként vette körül a kétnyelvű oktatást” 
jellemezte Vámos (2000a:1) a körülményeket. Ebben a tannyelvi szabadságban a megnőtt 
számú, különböző nyelven oktató iskolák olyan egyedi kétnyelvű programokat hoztak létre, 
amelyeknek a kialakítása alapvetően a tantestülettől függött. A tanítási nyelvekkel kapcsolatos 
fölfogások lazák voltak. Abban a kérdésben, hogy mi tekinthető tannyelvnek, illetve 
kétnyelvű oktatásnak, elsősorban a korábbi években kiadott óratervek, közlemények, 
engedélyek, minisztériumi állásfoglalások, működő kétnyelvű iskolák tapasztalatai adtak 
útbaigazítást, és nem voltak pontosan definiált, egységesen elfogadott kritériumok. Amikor a 
kutatások során adatgyűjtés folyt, módszertanilag néha lehetetlen volt megtalálni a helyes 
szempontot a célcsoport meghatározására. Ezen túl, az iskolák sem mindig tudták önmagukat 
helyesen besorolni a statisztikai kérdőívek egyes rovataiba (például, egyes iskolák kisebbségi 
tannyelvűként definiálták saját képzésüket, holott csak tantárgyként tanították a nyelvet, 
mások bár kétnyelvű képzésük volt, az un. „Nyelvoktató” rovatba írták az adataikat, vagy a 
nemzetiségi oktatás rovat helyett az idegen nyelv rovatát töltötték ki, esetleg a kisebbségi 
kétnyelvű oktatáshoz sorolták az idegen nyelvű oktatást, mivel a „kétnyelvű” kifejezés csak 
ott szerepelt). Így a kilencvenes évek kétnyelvű oktatásának vizsgálatában sok a 
bizonytalanság.  

Az 1998-as összefoglaló, elemző munkájában, Vámos (1998) megpróbálta definiálni az 
anyanyelv, tannyelv, másodnyelv, célnyelv fogalmakat, amelyek még nem voltak teljesen 
átláthatóak. Ezeknek a hazai értelmezése elsősorban a kisebbségi oktatás során nem 
egyértelmű, hiszen gyakori, hogy egy kisebbségi tanulónak magyar az anyanyelve, így a 
kisebbségi közösség nyelve neki másodnyelv, vagy esetleg idegen nyelv, mert senki nem 
beszéli körülötte, míg a csoportjába járó másik tanulónak viszont anyanyelve a kisebbségi 
nyelv, és számára a magyar a másodnyelv. A heterogenitás ellenére, Vámos (1998:9). a 
tannyelv szerint három csoportot hozott létre: 

1. A kisebbségi és magyar-idegen nyelv párú oktatásban az első tannyelv a magyar. Ez a 
leggyakoribb eset. 

2. A másodikként belépő tannyelv a kisebbségi nyelv vagy idegen nyelv, amit célnyelvnek 
is nevezzünk, hiszen ez „a hangsúlyozott fejlesztésre kiválasztott, preferált tannyelv”. A 
célnyelv alapján a jogszabályok nyelvezetében kétféle oktatás van: a nemzetiségi iskolák, 
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ahol a kisebbségi nyelv fejlesztése a cél, és a két tanítási nyelvű iskolák, ahol egy idegen 
nyelv a fejlesztendő.  

3.) Az első tannyelv a kisebbség nyelve és a magyar a másodnyelv. Ez a legritkább, kevés 
ilyen iskola van.  

Az oktatás két tannyelvűsége különböző fokozatú lehet; az egyes nyelvek használata lehet 
domináns vagy kiegyensúlyozott (balansz). A két tannyelv használata eltérhet funkcióik, a 
használatuk helye és iránya, és egymáshoz való viszonyuk alapján, de sokszor a birtokolt 
szókészlet, a nyelvi készség alapján is, amint ezt a tanórai vizsgálatok igazolták (Vámos, 
1999).  

A több éves kétnyelvű oktatási gyakorlat során, a tapasztalatok eredményeként letisztultak 
a fogalmak. Az idegen tannyelv, más néven célnyelv alatt azt az anyanyelvtől eltérő 
kódrendszert értjük, amelyen a megértés, a fogalomalkotás, a kommunikáció, az ellenőrzés és 
az értékelés folyik a két tannyelvű és a nemzetiségi iskolákban (Vámos 2000b:740). Az 
idegen tannyelven történő tantárgytanulás alapja az a felismerés, mely szerint a nyelv egysége 
nem a mondat, hanem a szöveg (Tolcsvai Nagy, 1994). Egy nyelv tannyelvi használata során 
minőségileg más eredmény érhető el, mint idegen nyelvként való tanulása esetén. Állandó, 
sajátos szellemi igénybevételt jelent az anyanyelvtől eltérő nyelvi kódok alapján megérteni és 
kifejezni az adott tartalmat. A hazai kétnyelvű oktatásban a célnyelv tannyelvként való 
alkalmazása során teljes mértékben megvalósul az idegen nyelv komplex használata egyszerre 
kommunikatív és kognitív szerepben is. Egy adott szaktárgy tanulása során, a szaktárgy 
sajátos fogalmi- és jelenségrendszerének köszönhetően kialakul egy bizonyos 
területspecifikus gondolkodásmód (Nagy L., 2006a), és ha ez a célnyelven történik, akkor 
területspecifikus kognitív célnyelvhasználatról beszélhetünk, ami természetesen célnyelvű 
szaknyelvhasználatot is jelent. Általában a szaknyelvoktatás tervezése különböző szintű és 
jellegű szükségletelemzésen alapul, hiszen a szaknyelvhasználati igények erősen eltérőek 
lehetnek. Ennek alapján lehet meghatározni az oktatás távlati és közvetlen céljait, feladat- és 
követelményrendszerét, valamint a szaknyelvoktatás tartalmát, majd ennek megfelelően kerül 
sor a tananyagok kiválasztására, a tanítási-tanulási folyamat megvalósítására, végül az 
értékelésre (Kurtán, 2003:189). A középiskolai oktatásban használandó szaknyelv, akár 
anyanyelven, akár célnyelven történik az oktatás, ma teljes mértékben az adott iskola 
pedagógiai programjában megjelenő, az egyes szaktárgyak kerettanterv alapján elkészített 
helyi tanterveitől függ, hiszen ezekben megjelenik az oktatás célja, tartalma, és a 
továbbhaladás feltételei is. A helyi tantervek iskolánként kisebb eltéréseket mutatnak a 
részletekben, de az egységes kerettantervi útmutatók biztosítják a tanulók esélyegyenlőségét a 
továbbtanuláshoz.  

A kilencvenes évek elejének tannyelvi helyzetét teljes mértékben az iskolák szabták meg, 
új programok születtek, nőtt a kisebbségi és idegen nyelvű oktatás iránti érdeklődés, a 
lehetőségek bővültek. Az iskolák nemcsak arról dönthettek önállóan, hogy melyik tantárgyat, 
melyik nyelven tanítják, hogy hány tárgyat vonnak be a kétnyelvű oktatás körébe, de a tanítási 
nyelvekkel kapcsolatos pedagógiai kérdésekbe sem szóltak központilag bele, kizárólag az 
iskolai, a kisebbségi és a kliensi érdekek voltak meghatározóak. A központi szabályozás a 
Nemzeti Alaptanterv (1995) 1997. évi hatállyal való bevezetésével jelenik meg, majd a 
nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolák szétválasztásával folytatódik, a számukra külön 
keretet biztosító irányelvek (1998-as hatállyal történő) kiadásával. Így jelenleg a hazai 
közoktatásban kétféle egymástól alapjaiban eltérő két tannyelvű oktatás van.  

1.) A nemzetiségi kisebbségek egyéb iskolai oktatási formái között megtalálható az un. 
kétnyelvű kisebbségi oktatás is, amit a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatás irányelve 
[32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet] szabályoz. Ez meghatározza az oktatási formákon túl az 
alapelveket és a tartalmi követelményeket is, amelyek a kisebbségi anyanyelv fejlesztési 
célnak vannak alárendelve. A kisebbségi oktatásban általában a vernakuláris elv (Lengyel, 
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2000:108) érvényesül, vagyis először anyanyelven folyik a kisebbségek oktatása, ezért ez a 
kétnyelvű iskolatípus az általános iskolai oktatásban elterjedtebb (anyanyelvi megőrző 
programok). Gyakran nehéz az elvet érvényesíteni, mert a kisebbségek anyanyelv (ami ebben 
a típusban célnyelv) ismerete nagyon hiányos, vagy, mert a cigány kisebbségek 2-3 
nyelvjárást is használnak. A kisebbségek egynyelvű anyanyelvű oktatási formája, bár ritka, 
elsősorban az általános iskolai oktatásban, 1-4 osztályban fordul elő. Gyakoribb a nyelvoktató 
kisebbségi oktatási forma (hagyományos formájában a tannyelv a magyar, amit elsőtől a 
kisebbségi nyelv és irodalom egészít ki, bővített formájában a kisebbségi nyelv legalább 
három tárgy tannyelve is), a kiegészítő kisebbségi oktatási forma (amikor a kisebbségi nyelv 
és irodalom mellett népismeretet tanulnak), és a már említett kétnyelvű kisebbségi oktatás, 
amelynek célja a balansz kétnyelvűség. Mivel ez utóbbi oktatási forma általános iskolákban 
gyakoribb és nagyon kevés a kétnyelvű kisebbségi középiskola, a kétnyelvű kisebbségi 
iskolába járó tanulók zöme magyar középiskolában folytatja a tanulmányait. Ez 
nagymértékben befolyásolja az általános iskolában folyó kétnyelvű oktatást, ahol a felsőbb 
osztályok tannyelve (legalábbis a főbb tárgyakból) egyre inkább a magyar lesz, hogy a 
középiskola nyelvén biztosítsa a tudást. Ebből következik, hogy a cél ellenére, a kétnyelvűség 
biztosítása helyett, a kisebbségi tanulók többségi egynyelvűekké válnak, vagyis a hazai 
kétnyelvű kisebbségi oktatás sajnos átirányítási/tranzitív oktatási programmá válik, ami 
világszerte is gyakori jelenség (Skutnabb-Kangas, 1984; Vámos, 1989).   

2.) A mai hazai kétnyelvű iskolahálózaton belül a másik iskolatípus az a forma, amely 
jelen kutatás tárgyát is képezi, és amit a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve [A 
26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet] szabályoz. Ezek a két tanítási nyelvű iskolák, bár 
léteznek ilyen általános iskolák is, többnyire a középfokú oktatásra jellemzőek. Ez azt jelenti, 
hogy akkor lép be tannyelvként a célnyelv, amikor a tanulók anyanyelvi kompetenciái már 
magas szintűek, és anyanyelvükön a szaktárgyak alapfogalmait már megismerték. Ilyen 
szempontból a hazai kétnyelvű oktatás eltér a klasszikus belemerülési programtól (ahol 
többségi tanulók először csak kisebbségi nyelven tanulnak), de más körülményeket (pl. az 
egyik nyelv kiegészíti a másikat, mindkét nyelv magas presztízsű stb.) és a végeredményt 
tekintve (kétnyelvűséget eredményez) a hazai két tanítási nyelvű oktatás egyfajta belemerülési 
oktatási programnak tekinthető (Skutnabb-Kangas, 1987). Ebben az oktatásban érvényesül a 
kétnyelvűséget biztosító legfontosabb elv is, vagyis hogy az iskola azt a nyelvet fejleszti, 
amelyiknek a magas szintű elsajátítására a tanuló iskolán kívüli körülményei kevésbé 
megfelelőek, hiszen a célnyelv egy idegen nyelv, amit a környezetben nem beszélnek.  

Ma az ilyen típusú két tanítási nyelvű iskolák esetében a tannyelv-választási kompetencia 
a fenntartóé, a tannyelvhasználat viszont az iskola hatásköre, amelynek a kereteit a már 
említett dokumentum [26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet] adja. Ez előírja az alapelveket, az 
oktatás formáit, tartalmazza az órakereteket, valamint a célnyelvi és a célnyelvi civilizáció 
tantárgyak oktatására vonatkozó kerettantervet. A célnyelven tanított tantárgyak 
megválasztása az iskola jogköre, de kívánatos, hogy elsősorban azokat a tantárgyakat 
válasszák, amelyek legjobban megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak. Habár 
összességében több tucat az idegen nyelvű tantárgyak száma, a hagyományos és jelenleg is 
leggyakoribb az, hogy a gimnáziumokban idegen nyelvű tanításra a közismereti tantárgyak 
(matematika, történelem, földrajz, biológia, fizika, kémia, és célnyelvi civilizáció), a 
szakközépiskolákban pedig a szakmai alapozó tárgyak közül választanak ki legkevesebb 
hármat.  

A gyakorlatban a célnyelvű tárgyak kiválasztása többnyire a helyi lehetőségek alapján 
történik, és a pedagógiai szempontok mellett meghatározó szerepe van annak, hogy a 
kétnyelvű középiskolák szűkös körülmények között dolgoznak, vagyis nincsenek a célnyelven 
tanításhoz tankönyvek, taneszközök, és oktatási segédanyagok, de elsősorban az idegen 
nyelven oktatni tudó hazai pedagógusok, és az anyanyelvi tanárok terén krónikus a hiány. 
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Jelenleg a hazai felsőoktatásban, az alapképzésben nem lehet felkészülni a tantárgyak idegen 
nyelvű oktatására, és a korábban oly lelkes külföldi partnerek is egyre kevésbé látnak 
nyelvpolitikai érdeket és piacot a magyarországi kétnyelvű oktatás támogatásában. Ezt 
némileg ellensúlyozza, hogy a kétnyelvű iskolák nevelőtestülete sok esetben stabilizálódott, 
egyes tanároknak már több évtizedes kétnyelvű oktatási tapasztalata van, esetleg visszatérnek 
régebbi, már a kétnyelvű tagozaton végzett tanítványok tanítani, illetve kialakult a kétnyelvű 
iskola menedzselési technikája. A jelenlegi sokféleséget jól szemlélteti, hogy például a 2007-
08-as tanévben a két tanítási nyelvű középiskolákban, csupán az utolsó két évfolyamon 33 
tantárgyat hat különböző tannyelven oktattak (Vámos, 2008d).  

Bár a tannyelvi döntések általában kimerülnek a tantárgyak megnevezésében, jellemző 
tradíciók alakultak ki a kétnyelvűség konkrét megvalósításában, aminek alapján a tannyelv-
váltás, illetve a tannyelvhasználat a célnyelvű tantárgyakban sokféleképpen történhet. Egyes 
tárgyakat magyarul, másokat célnyelven tanítanak, de a két tannyelv váltása a tantárgyakon 
belül is megtörténhet. 

Vámos (2000a) egy korábbi elemzése alapján kiderül, hogy az iskolák oktatási 
gyakorlatában a következő különböző tannyelvhasználati típusok alakultak ki:  

1. Egynyelvű tantárgyi tanítás, amelynek során kizárólag a célnyelven történik az adott, 
kiválasztott tárgy oktatása. Ez lehet koncepcionális indíttatású, azon hipotézis alapján, hogy 
az egynyelvű óravezetés hatékonyabb nyelvfejlődést eredményez, vagy hatékonyabb az 
ismeretszerzés egy nyelven, de a tantárgy egynyelvű oktatásának az is lehet az oka, hogy 
olyan külföldi tanárt alkalmaznak, aki csak a célnyelven tud tanítani. 

2. A tantárgyon belüli kétnyelvűség két okból történhet. Néha azért osztják meg a két 
tannyelvet a tantervi követelmények között, mivel úgy gondolják, hogy bizonyos részek adott 
nyelven történő tanulása nyelvi, nevelési vagy didaktikai szempontból fontos (pl. hazánk 
földrajzát magyarul, a többit célnyelven). A kétnyelvűség a tantárgyon belül kiindulhat abból 
a vélekedésből is, hogy a kétnyelvű oktatás lényege, hogy mindent két nyelven kell tudni. Ez 
megvalósítható időszakonként váltott tannyelvvel, a tanítási idő és a követelmények 
növelésével, illetve átrendezésével (pl. duplatanítás). 

3. Tanórai funkcionális nyelvváltást folytatnak azok, akik a célnyelvű tanítási-tanulási 
folyamat eredményesebbé tétele érdekében adott pillanatban, konkrét pedagógiai feladatra 
irányulóan (például fogalmak, definíciók, tételek, levezetések jobb megértésére vagy 
feleltetésre, gyakoroltatásra, fegyelmezésre) a magyar nyelv alkalmazása mellett döntenek. Ez 
a tannyelv-váltás lényegében megegyezik a kétnyelvűséget vizsgáló nyelvészek által leírt 
kódváltás jelenségével, amikor „a lingvisztikai tényezők mellett érzelmi, szociális, 
pszichológiai mozzanatok is szerepet játszanak” (Navracsis 2004:140), de itt pedagógiai 
szempontok is érvényesülnek. Érdemes lenne a két tannyelv lehetséges és szükséges tanórai 
jelenlétét, illetve annak pozitív és negatív hatásait tudományosan megvizsgálni. 

4. A spontán tanórai nyelvváltás nem tervezett. Az óralátogatási jegyzőkönyvek és az 
órákat megelőző és követő interjúk szerint sok tanár észre sem veszi, hogy menet közben 
tannyelvet vált (Vámos, 2000a). Így nyilván a tanárok nem rendelnek hozzá pedagógiai 
funkciót sem, s nem foglalkoznak azzal sem, hogy milyen hatással van a nyelvváltás a 
tanulókra. Spontán nyelvváltásra többnyire akkor kerül sor, ha a tanuló átvált anyanyelvére és 
a tanár is követi ebben, ha a pedagógus bizonytalan saját nyelvtudásában, vagy ha nem 
tulajdonít különösebb jelentőséget a tanítás nyelvének. Gyakori a tanórán a kétnyelvűséget 
vizsgáló nyelvészek által leírt kód-keverés, amikor a nyelvhasználó kölcsönvesz egy 
kifejezést (Grosjean, 1982), vagyis nyelvi inkompetencia miatt az általa jobban ismert nyelv 
szókészletéből helyettesít egy, a másik nyelvben még nem ismert nyelvi elemet (Hoffmann 
1991).  

Az újabb tannyelvhasználati vizsgálatok (Vámos, 2007) a kétnyelvű oktatás egyik fő 
koncepcionális kérdése felől közelítenek, vagyis, hogy a tantárgyak idegen nyelvű tanulásakor 
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a tantárgyi oktatás vagy a nyelvoktatás van-e a fókuszban. Azon szaktanároknál, akik a nyelvi 
fejlesztést nagyon fontosnak tartják, a kommunikatív nyelvoktatás szellemében, a tanórán és a 
tantárgy egészében is jellemzőbb a homogén idegen nyelvűség. A jogszabályok tannyelv-
politikája ezt a gyakorlatot támogatja, hiszen a kétnyelvű oktatás célja az idegen nyelv lehető 
legmagasabb szintű „megtanulása” a szaktárgy elhanyagolása nélkül.  

A gyakorlattal kialakult másik koncepció szerint célnyelvű tantárgyak tanításakor az 
idegennyelv-oktatás, ami többnyire csak szaknyelvfejlesztést jelent, alárendelődik a 
szaktantárgyi oktatásnak, aminek elsőbbsége van. E koncepció következménye az ún. 
intradiszciplináris nyelvváltás, a belső kétnyelvű oktatás. Ez lehet a pedagógiai programban 
deklarált, amire jó példa a történelem tantárgy tematikai tannyelv-váltása (célnyelven tanítják 
az egyetemes történelem témaköreit, magyarul a magyar történelemét). Ezen túl, a tanórai 
kétnyelvűség lehet nem deklarált, un. rejtett intradiszciplináris két tannyelvűség, amikor a 
pedagógus, különböző okokból, átmenetileg vagy akár tartósabban, az előírt célnyelvről átvált 
magyarra. A teljes kétnyelvű középiskolai tantárgyi hálót alapul véve, a pedagógiai 
programok alapján, tehát vannak olyan tantárgyak, amelyek a tanulmányi idő teljes hosszában 
mindig magyar nyelvűek, vannak olyanok, amelyek deklaráltan kétnyelvűek, és olyanok, 
amelyek deklaráltan tisztán idegen nyelvűek, de ezen belül előfordulhat, hogy a pedagógus 
két nyelvet használ. A 6. ábra a kétnyelvű oktatás tannyelvhasználati variációit szemlélteti. 

Minden iskola maga dönti el, hogy a tannyelv-váltás mely formáit intézményesíteni, 
melyiket fogadja el, mennyire ellenőrzi őket, vagy ad szabad kezet, és a tannyelvhasználat 
gyakorlata, a deklarált és latens elemekkel alkotja az adott iskola valóságos kétnyelvű 
oktatásának koncepcióját. A két tanítási nyelvű iskolák között a gyakorlatban jelentős 
különbségek lehetnek a tannyelvhasználatban, de összességében a különbségek nem 
befolyásolják az iskolatípus hatékonyságát. A jelen vizsgálatban résztvevő kétnyelvű 
középiskolák pedagógiai programjai is nagyon különböznek abban, hogy milyen tárgyakat 
tanítanak célnyelven és milyen a deklarált tannyelvhasználatuk a tannyelvek tantárgyi 
megosztását illetően, de bizonyára a tanórai rejtett tannyelv-váltásban is lényegesek az 
iskolánkénti és tantárgyankénti eltérések.  

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatásban az oktatás időtartamát tekintve jelenleg 
három különböző típusú iskola is megvalósítja a nyelvtanulás tantárgyi és tannyelvi 
erőforrásaival való hatékony gazdálkodást. Ezek az alábbiak: 

1.) az öt évfolyamos kétnyelvű középiskolák, amelyek célnyelvi előképzést folytatnak,  

6. ábra  A kétnyelvű oktatás és a kétnyelvű iskola fogalmi/koncepcionális különbségei 

 
(Forrás: Vámos, 2007:111) 
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2.) a négy évfolyamos kétnyelvű középiskolák, amelyek az általános iskolai idegen nyelvi 
alapozásra építenek, és 

3.) a hat évfolyamos kétnyelvű iskolák, amelyek a cél- vagy szaknyelvi előkészítést két 
tanévre „húzzák szét”.  

A három típusban közös az idegen tannyelv alkalmazása és hogy mindegyikhez, a képzési 
szerkezetet is érintően, társul egy nyelvpedagógiailag megfelelő megoldás, amely a tanulókat 
a szükséges szaknyelvi alapokkal felruházza, hogy megkezdhessék a tantárgyak cél nyelven 
való tanulását (Vámos, 2007). Mindhárom megoldás az idegennyelv-tudás megszerzésének 
esélyét közvetve, az idegen nyelv tannyelvként való bevezetésével növeli, ami nem érinti a 
nyelvi és nem nyelvi tantárgyak óráinak arányát, így csak alig módosítja az általános 
középiskolai nevelés-oktatás műveltségi területeinek az arányait. Vámos (2007:107) úgy 
fogalmaz, hogy:  

 
„a kétnyelvű nevelés-oktatás elsősorban abból a sajátosságból eredezteti a saját 

eredményeit, hogy a nem nyelvi tantárgyak egy részét idegen nyelven tanítja, s azt állítja, 
hogy a közoktatásban létező nyelvoktatási tantárgyi keretekkel szemben a kétnyelvű oktatás 
ma már jellemzően csak ebben különbözik más iskolákétól”. 

 
A 7. ábra összehasonlítva szemlélteti a kétnyelvű és a magyar tannyelvű oktatás érettségiig 

vezető útjait a nyelvtanulás kereteinek szempontjából. Az összehasonlítás alátámasztja, hogy 

a kétnyelvű oktatás nem értelmezhető sem pusztán a hosszabb idegennyelv-tanulási idővel, 
sem az „intenzív nyelvi előkészítéssel”, hanem csak az idegen nyelvi előkészítéssel és 
tantárgyak idegen nyelvű oktatásával együttesen. Vámos (2007) úgy gondolja, hogy 
hipotézisének a végső igazolását vagy cáfolatát valójában csak néhány év múlva láthatjuk, 
amikor majd érettségizni fognak a csak nyelvi előkészítést bevezető iskolák tanulói, az ún. 
NYEK7-es korosztály. 

                                                 
7 A 2004/2005. tanévtől nyílt lehetőség nyelvi előkészítő évfolyam (NYEK) bevezetésére a középiskolákban, 
amihez nem társul kétnyelvű oktatás, mert a nyelvi előkészítő évet követően a tanulók magyar nyelven tanulnak. 

7. ábra  A magyar-idegen nyelvű, illetve a magyar tannyelvű oktatás a középiskolában  

 
(Forrás: Vámos, 2007: 107) 
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A jelen kutatás szempontjából a kétnyelvű középiskolai oktatás ilyen jellegű megközelítése 
sarkalatos jelentőségű, hiszen az empirikus vizsgálat lényege éppen a két tannyelvű oktatás 
(ami az idegennyelv-tanulás és az idegen nyelven való tanulás együttese) hatásának vizsgálata 
a célnyelvi kompetenciákra, beleértve a célnyelv kognitív funkcióját is.  

Látjuk, hogy a hazai kétnyelvűségi oktatáskutatási eredményekből, a kétnyelvű iskolák 
elterjedtsége és hatékonysága ellenére, a tannyelvhasználaton kívül nagyon keveset tudunk 
meg az iskolai kétnyelvűségről, a kétnyelvű oktatás során zajló nyelvi folyamatokról, és a 
tanulók kétnyelvű kompetenciáiról, ami indokolttá teszi a kutatások ilyen irányú, nyelvi 
kompetenciamérésekkel való kiterjesztését, amire jelen kutatás is vállalkozott.  

A nemzetközi és hazai oktatáspolitikai környezet ismeretében a továbbiakban folytassuk a 
kutatás elméleti hátterének feltárását a kétnyelvű oktatáshoz kapcsolódó 
kétnyelvűségtudományi eredmények megismerésével, amelyek segítenek jellemezni az iskolai 
kétnyelvűséget, kapcsolódnak a bilingvis kompetenciákhoz és a kétnyelvűség iskolai hatásait 
vizsgálják.  

4. Kétnyelvűség, bilingvis kompetenciák és kapcsolatuk az oktatással 

4. 1. Kétnyelvűségi típusok és a hazai iskolai kétnyelvűség jellemzése 
A kétnyelvűség (bilingvizmus) sokarcú jelenség, és a kétnyelvűségnek, mint rendkívül 

szerteágazó kutatási területű integráló tudománynak csak egy kis szelete kapcsolódik az 
iskolai oktatáshoz. Mivel a kétnyelvű oktatás két nyelvi rendszert mozgósít, és mivel a hazai 
két tanítási nyelvű oktatás célul tűzte ki a „mind kiegyensúlyozottabb kétnyelvűség” elérését 
és megtartását [6/1997. (VII. 10.) MKM rendelet], fontos néhány kétnyelvűségi fogalom 
megismerése.  

A kétnyelvűségnek, mivel nagyon sokféle társadalmi és egyéni tényező alakítja, nincs 
minden típusát átfogó egységes, mindenki által elfogadott meghatározása. A definíciók 
elsősorban attól függően változnak, hogy milyen kritérium alapján közelítik (Hajdu, 2005). 
Skutnabb-Kangas (1997), a kétnyelvű kisebbségi oktatáskutatás elismert kutatója, a nyelvek 
elsajátításának idejét, a két nyelv ismertének a szintjét, a nyelvek funkcióit (használatuk 
gyakoriságát), és a nyelvekhez való attitűdöt tartotta a legfontosabb szempontoknak. Szerinte: 
„…kétnyelvű az a személy, aki egy- vagy többnyelvű közösségekben is képes, két (vagy több) 
nyelven, anyanyelvi szinten kommunikálni a közösség és az egyén kommunikatív és kognitív 
kompetenciáira kirótt szociokulturális követelményeknek megfelelően, és aki mindkét (illetve 
valamennyi) nyelvi csoporttal (és kultúrával), vagy azok részeivel képes azonosulni.” 
(Skutnabb-Kangas, 1997:18, saját fordítás V. A.). Ez a szűkebb értelmezés a teljes, vagy 
ideális kétnyelvűséget definiálja, amit azért is nehéz elfogadni, mert az ideálisnak tekintett 
anyanyelvi szint meghatározása sem lehetséges egyértelműen. Szociolingvisztikai 
megközelítésben nincs ideális nyelvhasználó anyanyelven sem, így a kétnyelvűségre sem 
lehet ezt kiterjeszteni (Navracsics, 2004). Ezért érdemesebb tágítani a meghatározást, ami 
szerint kétnyelvű az, aki két nyelvet használ (Crystal, 1998; Kiss, 2002).  

Amikor a két tannyelvű középiskolás a szaktárgyi ismeretet célnyelven tanulja, akkor a 
szaktárgy fogalomrendszerét használva idegen nyelven kommunikál és gondolkodik, tehát 
nyelvi viselkedését tekintve kétnyelvű, hiszen nyelvhasználatában két nyelvi rendszer 
működik. A tágabb értelmezés alapján nemcsak a két tannyelvű oktatásban résztvevő tanulók 
tekinthetők kétnyelvűnek, hanem azok a középiskolai tanulók is, akik nyelvi tanórán idegen 
nyelvet tanulnak, azaz használnak.  

A sokféle kétnyelvűségi helyzetből adódó típusokat, az oktatás szempontjából, Göncz két 
nagy kategóriába osztja, aszerint, hogy mekkora a környezet nyomása, hogy az egyének 
kétnyelvűvé váljanak, és milyen következménye van, ha nem járnak sikerrel. Az első 
csoportba sorolja az elit kétnyelvűeket és a nyelvi többségi csoport kétnyelvűvé vált tagjait, 
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„akiknél a kétnyelvűség nem létszükséglet, nem elkerülhetetlen kényszer, hanem szabad 
választás alapján hozott személyes döntés.” (Göncz, 2004: 31). A másik csoportba kerülnek a 
nyelvi kisebbségi csoportok tagjai és a kétnyelvű családok gyermekei, akik 
kényszerhelyzetben vannak, mert az egyéni boldoguláshoz a kétnyelvűség elkerülhetetlen, és 
a kudarc súlyos következményekkel jár.  

A vizsgálatban résztvevő két tanítási nyelvű tanulók és az idegen nyelvet csak tanórán 
tanuló középiskolások valamennyien az első csoportba sorolhatók, hiszen nem kényszer 
számukra az idegen nyelv tanulása, és a kudarc sem jár katasztrofális következményekkel, bár 
tagadhatatlan, hogy napjainkban az idegen nyelvtudás hiánya rontja az egyéni jövőbeli 
boldogulási esélyeit. A kétnyelvűségnek közösségi és egyéni síkon is több alcsoportja van, 
amelyek szerzőnként eltérő szempontok alapján, különböző kategorizálásban jelenhetnek 
meg, illetve ugyanazon kifejezések néha más értelmezésben. Tekintsük át a legfontosabb 
kétnyelvűségi típusoknak a leegyszerűsített dichotómiás csoportosítását (Bartha, 1999; Göncz 
1985, 2004; Kiss, 2002; Skutnabb-Kangas, 1984). 

1.) A kétnyelvűség lehet egyéni és közösségi, attól függően, hogy csak egy személyt vagy 
egy egész csoportot érint.  

2.) A közösségi kétnyelvűségen belül megkülönböztethető az elit, az önszántukból 
általában világnyelvet tanulók, ahova az iskolai idegennyelv-oktatás is sorolható, és a népi 
(kisebbségi) kétnyelvűség, amikor a többségi nyelv tanulása elkerülhetetlen. 

3.) A közösségi kétnyelvűség lehet egyoldalú, amikor csak az egyik nyelvi csoport (pl. a 
kisebbség) tanulja a másik nyelvét, és kétoldalú, ami igazi közösségi kétnyelvűség mert a két 
csoport (például a kisebbség és a többség) kölcsönösen tanulja egymás nyelvét.  

4.) A közösség viszonyulása szerint, a közösségi kétnyelvűség lehet additív (hozzáadó) 
nyelvi helyzetű, amikor heterogén nyelvi környezetben egyformán értékelik a közel azonos 
státuszú nyelveket, ezért mindkét nyelv tanulása egyformán vonzó, és az egyik nyelv mellé 
felfejlődik a másik. A közösségi helyzet lehet szubtraktív vagyis felcserélő, ha egyik nyelv 
értékesebb a másiknál, amikor a kevésbé kívánatos nyelvet felcseréli a felértékelt nyelv, és ez 
a közösségben nyelvváltáshoz vezet. A közösségi nyelvi helyzet következményeként az 
egyéni kétnyelvűség is lehet hozzáadó vagy felcserélő. Mivel a nyelvi helyzet az egyéni 
nyelvtanulás sikerét nagymértékben befolyásoló tényező, az oktatási nyelvpolitikai szemlélet 
szempontjából ez az egyik legfontosabb kritérium.  

5.) Az egyéni kétnyelvűség a második nyelv elsajátításának ideje szerint lehet korai  és 
késői. Sok pszicholingvisztikai és oktatáskutatási tanulmány (Johnstone, 2004; Kessler, 1984; 
Navracsics, 2004; Nikolov, 2000; Singleton és Lengyel, 1995) vizsgálja az életkor szerepét a 
nyelvtanulásban. A neurofiziológiai hipotézis szerint 4-8 éves korban érdemes a második 
nyelv tanulását elkezdeni, de a vizsgálatok kimutatták, hogy az életkoron túl a sikeres iskolai 
nyelvtanulás érdekében sok más szempontot is figyelembe kell venni, például a nyelvi 
környezetet, azon belül elsősorban a kétnyelvűségi helyzetet (additív vagy szubtraktív), a 
nyelvtanulás lehetséges következményeit, a nyelvtanulás célját, a rendelkezésre álló időt stb. 
(Göncz, 2005).   

6.) A nyelvek elsajátításának a sorrendje szerint van szimultán kétnyelvűség, más néven 
lingvizmus, amikor az egyén egy időben sajátítja el a két nyelvet, és szukcesszív 
kétnyelvűség, más néven glottizmus, amikor egymás után. Nyilvánvalóan csak a korai 
kétnyelvűség lehet szimultán vagy egymás utáni, a késői kétnyelvűség csak egymás utáni 
lehet.  

7.) A nyelvek ismeretének szintje szerint, ami alatt sokan grammatikai kompetenciát 
értenek, van balansz kétnyelvűség, amikor az egyén a két nyelvet egyforma (magas vagy 
alacsony) szinten tudja, és domináns kétnyelvűség, amikor az egyik nyelvet jobban tudja.  

8.) A nyelvek elsajátításának módja alapján, ha az egyén a másik nyelv beszélőitől tanulja 
a nyelvet, akkor természetes kétnyelvű, és ellenőrzött (mesterséges) a kétnyelvűség, ha 
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pedagógiai intervenció eredménye, többnyire iskolában elsajátított, de lehet tanfolyamon vagy 
magántanártól szerzett is. Az iskolai kétnyelvűséget régebbi értelmezésben kulturális 
kétnyelvűségnek is nevezték, abból kiindulva, hogy a nyelvtanulás célja csupán az egyén 
műveltségi szintjének a növelése (Skutnabb-Kangas, 1984). Nem is igazán tekintették 
kétnyelvűeknek az ilyen két nyelven beszélőket, de ha később alkalmuk volt többségi 
beszélőkkel használni a nyelvet, akkor ők lettek az elit kétnyelvűek.   

9.) Az előző kategorizálással kissé átfed az, amelyik szerint, ha a kétnyelvű egyén 
környezetében levő közösség beszéli a nyelveket, akkor endogén a kétnyelvűsége, de ha ilyen 
beszélőközösség nem támogatja a nyelvhasználatát, akkor exogén. Ebben az értelemben a 
népi, illetve a természetes kétnyelvűség endogén is, az ellenőrzött és az elit kétnyelvűség 
egyben exogén is.  

10.) Pszicholingvisztikai megközelítésben receptív a kétnyelvűség, ha csak érti (szóban 
és/vagy írásban) az egyén a nyelveket, és produktív  kétnyelvű, ha beszél és/vagy ír is az 
adott nyelveken.   

11.) A nyelvi rendszerek közti kapcsolat alapján, vagyis a nyelvek függetlensége és 
egymástól való függőségének pszicholingvisztikai meghatározása szerint koordinált , más 
néven mellérendelt a kétnyelvűség, ha a két nyelvi rendszer agyi reprezentációja viszonylag 
független. Ez jellemző akkor, ha az egyén a két nyelvet, többnyire egynyelvű közösségben 
különböző forrásokból tanulja, vagy/és elkülönülnek a nyelvek nyelvhasználati színterei. 
Ilyenkor, elsősorban szemantikai szinten, eltérő jelentések asszociálódnak a két nyelvhez. Az 
összetett kétnyelvűség esetén, mivel a nyelvtanulási források azonosak, a két nyelvi rendszer 
jobban összemosódik az agyi reprezentációban, a nyelvi jel és a szemantikai összefüggés 
alapján is. Többnyelvű közösségben szerzett, vagy iskolában fordítói módszerrel tanult 
kétnyelvűség általában összetett. Navracsics (2004) kiegészíti ezt a két típust az alárendelt 
kétnyelvűséggel, amikor a tanuló az első nyelvén (anyanyelvén) keresztül tanulja a második 
nyelvet (idegen- vagy másodnyelvet), ami ha nagyon fiatal korban (6 év alatt) történik 
összetett, ha később (13 év fölött), akkor koordinált kétnyelvűséget eredményez. A nyelvi 
rendszerek kapcsolata az agyi reprezentációban, vagyis a mentális lexikonban a hazai 
kétnyelvűségi pszicholingvisztikában is az egyik intenzívebben kutatott terület (Gósy, 2005; 
Gósy és Kovács, 2001; Navracsics, 2005, 2007) 

Ha alaposabban megvizsgáljuk az előbbi elméleti kategóriákat, rájövünk, hogy a 
valóságban ezek gyakran nem egymást kizáróak és egymással szembenállóak, hanem csak 
végpontok, amelyek között számos átmenet van, és amint láttuk, gyakran vannak átfedések, és 
nem mindig egyértelműek a kategóriák. Például Navracsics (2004:23-24) értelmezésében (aki 
elsősorban a gyerekek családon belüli kétnyelvűségét vizsgálta) a korai kétnyelvűség 
nagyjából egybeesik a gyermekkorban természetes úton elsajátított kétnyelvűséggel, ami 
egyúttal hozzárendelt kétnyelvűség is, kései kétnyelvűség viszont lehet természetes vagy 
mesterséges is, és hozzárendelt vagy szerzett. 

Ha a felsorolt kétnyelvűségi típusokra kivetítve elemezzük az általam vizsgált hazai iskolai 
kétnyelvűséget, beleértve a magyar-angol két tanítási nyelvű közéspiskolásokat (akiknek a 
pszicholingvisztikai kategóriák szerinti, a továbbiakban általam összefoglalt újszerű 
jellemzése egy korábbi munkámban már bemutatásra került - lásd. Várkuti, 2005c), és az 
angolt csak idegen nyelvként tanuló középiskolásokat is, szembetűnő, hogy sok esetben az 
említett kategóriák közötti átmenetek különböző fokozatai a jellemzőek. A hazai iskolai 
kétnyelvűség legfontosabb jellemzője, hogy ellenőrzött , amelynek során az oktatási 
intézményekben előre jól meghatározott pedagógiai program alapján történik a 
nyelvelsajátítás, illetve a célul kitűzött kétnyelvűvé válás. Nem természetes az itt szerzett 
kétnyelvűség, mert nem egy másik nép beszélőitől tanulja az egyén a nyelvet, de a célnyelvű 
tanórákon ahhoz közelítő (főleg, ha anyanyelvi tanár oktatja a tárgyat), hiszen az adott 
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területen a célnyelv a hazai iskolákban is ugyanúgy (vagy majdnem úgy) működik, mint a 
nyelvet természetes körülmények között használók iskoláiban.  

A hazai kétnyelvű oktatási körülmények additív nyelvi helyzetet jelentenek, amely 
kedvező hatású a kétnyelvűségre, hiszen a magas presztízsű anyanyelv mellé fejlődik fel a 
másik, szintén magasra értékelt nyelv ismerte.  

Eltérő vizsgálati szempontok alapján lehet egyéni, de egyben közösségi kétnyelvűségnek 
is tekinteni. A közösség alatt az iskola szűkebb nyelvhasználati színterét, azon belül is 
elsősorban a tanórát kell érteni, ahol a tanulók számára az idegen nyelv valós funkciót kap, 
még akkor is, ha (tantervi tartalom, módszerek, tanár stb. által) erősen korlátozott a 
kommunikáció szférája. Természetesen a két tannyelvű iskolákban erőteljesebb a közösség 
kétnyelvűsége, mint az egy tannyelvű iskolákban, hiszen jóval gyakoribb a célnyelv 
használata a tanórákon, de egyéb iskolai foglalkozásokon (angol nyelvű vendégek fogadása, 
cserekapcsolatok, előadások stb.) is.  

Az angol világnyelvet (vagy más célnyelvet) iskolában tanulók a klasszikus kategorizálás 
szerint elit kétnyelvűek, de ha a közoktatás mai elvárásainak szemszögéből vizsgálva 
elfogadjuk, hogy az iskolai nyelvtanulás nem öncélú, hiszen funkcionális nyelvtudás elérése a 
cél, amikor a tanulók a nyelvet valóban kommunikálásra és kognitív szerepben is képesek 
használni az élet minden területén, ez a jelző idejét múlta. Másrészt, bár önszántukból 
tanulják a fiatalok az angolt, e mögött a nyelvválasztás mögött a szűkebb család, vagy a 
tágabb társadalmi környezet nyomása eléggé erőteljes. Nem véletlen, hogy ma 
Magyarországon az angol nyelv a legnépszerűbb választott idegen nyelv az iskolákban, amint 
ezt különböző vizsgálatok bizonyítják (Csizér, 2007; Dörnyei, et al., 2006; Imre, 2007; 
Petneki, 2002).  

Természetesen a hazai iskolai kétnyelvűség egyértelműen egyoldalú, és a célnyelvnek (az 
általam vizsgált angolnak), mint második nyelvnek a tanulását tekintve késői és egymás utáni 
kétnyelvűség, hiszen az anyanyelv megtanulása után, az általános iskolában, vagy csak a 
középiskolában (14-15 évesen) kezdik el tanulni. Az iskolai nyelvtanulás teljes időtartamára a 
magyar domináns kétnyelvűség jellemző, bár ha figyelembe vesszük, hogy a nyelvtanulás 
progresszív folyamat, a kiegyensúlyozatlanság nem ugyanolyan szintű az évek elteltével, és 
főleg a két tannyelvű középiskolában közelít a balansz kétnyelvűséghez.  

Az exogén-endogén kategorizálást tekintve, abból, hogy természetes beszélőközösség nem 
támogatja az angol nyelv használatát, arra következtetünk, hogy a hazai iskolai kétnyelvűség 
exogén. Ha viszont figyelembe vesszük, hogy ma egy tanulónak nagyon sok lehetősége van 
az iskolai tanórán kívül, természetes körülmények között is használni a célnyelvet (különösen 
az angolt), akkor belátjuk, hogy ez nem teljesen egyértelmű. A valós helyzet inkább az, hogy 
az exogén és endogén kategóriák között, az exogénhez közel helyezkedik el az iskolai 
kétnyelvűség. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy a tanuló számára az angol célnyelvű tanóra 
közege természetes, mindennapi beszédszíntér, akkor még nehezebben értelmezhető a merev 
kategorizálás, és érdemesebb azt rugalmasabban kezelni.  

A iskolai kétnyelvűség pszicholingvisztikai megközelítésben produktív , hiszen az oktatás 
során mindkét percepciós szint, a hallott és írott szöveg megértése és ezzel párhuzamosan a 
két beszédprodukció szint, a beszéd és írás is működik, vagyis mind a négy alapkészség 
fejlesztése folyamatosan történik. Ez különösen igaz a két tanítási nyelvű iskolákra, ahol a 
célnyelvű szaktárgyi órákon a szaktárgyi tudás birtokbavételének alapfeltétele a hallott és írott 
szöveg megértése, a szóbeli és az írásbeli számonkérés sikerének pedig a megfelelő nyelvi 
produkció.  

A hazai iskolai kétnyelvűség alárendelt típusú abban az értelemben, hogy a második nyelv 
tanulása, főleg kezdetben a magyar nyelven keresztül történik, és a magyar közvetítő szerepe 
mindvégig megmaradhat. Azt már sokkal nehezebb egyértelműen eldönteni, hogy a 
későbbiekben ez mellérendelt vagy összetett kétnyelvűséget eredményez. A célnyelvű 
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tanítási tapasztalatok néha azt sugallják, hogy a két nyelvi rendszer egymástól nagyon 
független, vagyis mellérendelt. Például, az angol nyelven megtanult tudást könnyebb a 
tanulónak angolul előhívni (ha angolul tanul egy tantárgyat a tanuló, a hozzá kapcsolódó 
magyarul elhangzó tanári kérdésre is angolul, és nem az anyanyelvén válaszol). Másrészt, a 
tanuló bármelyik nyelven szerezte az ismeretet, képes azt a másik nyelven is hasznosítani 
(esetleg az ismeretlen szakkifejezéseket a másik nyelvből kölcsönzi), ami a két nyelvi 
rendszer összetettségére utal. Úgy tűnik, hogy a nyelvi rendszerek mellérendelt, illetve 
összetett jellege erőteljesen személyfüggő, ami mögött nyilván eltérő nyelvhasználati 
tapasztalatok rejlenek, illetve tartalomfüggő, vagyis a két nyelv szemantikai kapcsolata 
bizonyos területeken szorosabb mások esetében lazább. Az iskolai kétnyelvűség ilyen 
szempontú alaposabb jellemzése mélyebb kutatásokat igényel.  

Az iskolai kétnyelvűség szociálpszichológiai jellemzéséhez fontos tudni, hogy közös 
mindkét iskola típusban (a magyar-angol kétnyelvűben és az angolt idegen nyelvként tanító 
egynyelvűben is), hogy az idegen nyelv és az anyanyelv használata között egyértelmű 
funkcióbeli elkülönülés van, vagyis erőteljesen diglossziás jellegű a kétnyelvűség. (Fishman 
értelmezése alapján, ez az, amikor a két használt nyelvi változat két eltérő nyelv) (Kiss, 
1994). Hiszen az idegen nyelvet a tanulók többnyire a nyelvi-, illetve a célnyelvű tantárgyi 
órákon használják, és minden más esetben az iskolában, a családban, és a tágabb 
környezetükben pedig az anyanyelvüket.  

Tulajdonképpen a két nyelvi rendszer iskolai használata a legjobban a kétnyelvűség 
holisztikus szemléletében értelmezhető, amely szemlélet fontosságát Navracsics (2004) a 
kétnyelvűség vizsgálatakor hangsúlyozza. A monolingvis szemlélettel szemben, amelyik 
szerint egy kétnyelvű két elhatárolt nyelvi kompetenciával rendelkezik, és az igazi kétnyelvű 
mindkét nyelvét egyformán helyesen használja, a Grosjean (1982) által bevezetett holisztikus 
megközelítés a nyelvek funkciók szerinti megoszlását és rendszeres használatát tartja 
fontosnak, és ennek alapján definiálja a kétnyelvűséget. A holisztikus nézet alapján a 
kétnyelvű beszélőben működő két nyelvi rendszer „különálló, de teljes nyelvi rendszert alkot” 
(Navracsics, 2004:17), és ebben az integrált rendszerben létrejövő bilingvis kompetencia nem 
jelenti azt, hogy mindkét nyelvet ugyanúgy kellene ismerni, vagyis nem fogható fel két 
különálló monolingvis kompetenciának.  

A két nyelvi rendszer egyidejű működése miatt, az iskolai kétnyelvű két nyelve is hat 
egymásra, és így, szociolingvisztikai megközelítésben vizsgálva, minkét nyelve többé-
kevésbé kontaktusváltozat, annak ellenére, hogy az iskolai kétnyelvű tanuló nincs mindennapi 
kapcsolatban természetes célnyelvi beszélőkkel. Ez nagyon nyilvánvaló mindkét iskola 
típusban az angol nyelv esetében, ahol az egyik leggyakorib hatás, hogy a tanulók angol 
mondatainak a szerkezete a magyar szintaktikai szabályokat követi, de az is gyakori, hogy a 
tanulók sok angol kölcsönszót használnak a magyar nyelvben. Ezen túl, az angol hatásának 
köszönhetően, a két tanítási nyelvű tanulóknál, illetve az őket tanító szaktanároknál is gyakran 
előfordulnak magyartalan mondatszerkezetek, vagy az angol helyesírási szabályok követése a 
magyarban (például, a hetek vagy a hónapok nevét nagy kezdőbetűvel írják). Természetesen, 
az anyanyelvet érő hatások semmiképpen nem vezetnek az anyanyelvi kompetenciák 
komolyabb károsodásához, esetleg az anyanyelv leépüléséhez, ahogy azt a két tannyelvű 
oktatás bevezetésekor többen gondolták.  

Az iskolai kétnyelvűség egy másik fontos jellemzője, hogy időben az oktatás intenzitásától 
és sok egyéb befolyásoló tényezőtől függően, rendkívül dinamikusan változik. A két 
tannyelvű oktatásban gyakori, hogy a tanuló egynyelvűként belép a rendszerbe és az öt 
évfolyam elvégzése után szinte teljes balansz kétnyelvűként lép ki. Hazai oktatási 
körülmények között ehhez hasonló hatékony nyelvelsajátítás máshol nem biztosított.  

Az iskolai kétnyelvűség nyelvi hátterének jellemzésekor elkerülhetetlen a nevelés-lélektani 
vonatkozásban oly fontos mozgatórugó, a nyelvtanulók motivációjának a vizsgálata, hiszen ez 
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szabja meg, hogy a tanuló mennyi energiát hajlandó a nyelvtanulásba fektetni, ami a 
hatékonyság egyik meghatározója. A motiváció összetevői (Göncz, 2004) közül a 
nyelvtanulás okára vonatkozó orientációs mutató alapján a kétnyelvű oktatásban az eszközi 
(instrumentális) orientációjú motiváció a jellemző, mert a nyelvtanulók a nyelvet elsősorban 
érvényesülési eszköznek tekintik. A tanulókban viszont amellett, hogy külsőleg motiváltak, a 
nyelvi beszélőkkel szembeni attitűd (azonosulás) alapján az integratív orientáltságú motiváció 
is jelentkezik, vagyis többé-kevésbé belsőleg is motiváltak a nyelvtanulásban. Bár az iskolai 
nyelvtanulás során a természetes nyelvi közösség beszélőivel közvetlen kapcsolatba alig, vagy 
ritkán kerül a tanuló, a nyelvhez való pozitív hozzáállás, amit gyakran befolyásol a szülői 
viszonyulás is, a tanárhoz való pozitív kötődés, a tanóra kellemes, szorongásmentes légköre, a 
szaktárgy szeretete, és sok egyéb tényező erősítheti a belső motivációt, és ez által 
hatékonyabbá teheti a nyelvtanulást. A hazai, több mint egy évtizedes periódust felölelő, 
elsősorban szociálpszichológiai nézőpontból végzett idegen nyelvi motivációkutatások 
megállapították (Csizér, 2007; Csizér, et al.,  2001; Dörnyei, et al., 2006; Dörnyei és Skehan, 
2002), hogy jelentős az integratív motiváció térhódítása a hazai iskolákban, és gyakran 
kiegészíti az instrumentális motivációt. Általában a tanulókat instrumentális motiváció 
készteti a kétnyelvű oktatási iskolatípus választására, de a tanulmányaik során, elsősorban a 
célnyelvű szaktárgyi óráknak köszönhetően, érzelmileg is szorosabb kapcsolatba kerülnek a 
nyelvvel, ami erősíti a nyelvtanulásban sokkal hatékonyabb integratív motivációt. Vámos 
(Vámos, 1998) megállapítja, hogy ha egy nyelv tannyelv is, akkor az iskolai élet természetes 
része lesz, a használata során a siker, a megelégedettség, a biztonság forrásává válhat. A két 
tannyelvű iskolatípusban tanító pedagógusok tapasztalata és megfigyelése alapján, a 
célnyelven tanulás erőteljesen növeli a tanulók önbizalmát és önértékelését (Gulyás, 1994; 
Várkuti, 1999a). Mindezek az elemek a tannyelv használat természetes szituációi során 
biztosítják a nyelvtanulásra és szaktantárgy célnyelven való tanulására irányuló belső 
késztetés, vagyis az integratív motiváció erősödését, ami részben megmagyarázza a két 
tannyelvű érettségizőknek a középiskolai átlagtól sikeresebb célnyelvi, illetve szaktárgyi 
eredményeit (Vámos, 2007).  

4. 2. Nyelvi kompetenciák a kétnyelvű oktatásban 
Bár a holisztikus szemlélet alapján a kétnyelvű kompetenciája nem szűkíthető le két 

egynyelvű kompetenciájára és a mérése sem történhet az egynyelvűeknek készült tesztekkel, a 
kétnyelvi kompetencia értelmezéséhez a nyelvi kompetencia felől lehet közelíteni, ami 
valamennyi nyelvtanulás lényege. A nyelvészet különböző területei eltérő szempontok 
alapján, többféleképpen is megfogalmazták a nyelvi kompetenciát. Szűkebb jelentésben a 
nyelvi rendszer elvont ismerete, vagyis a nyelv belső mentális reprezentációja. Ilyenkor 
megkülönböztetik tőle a nyelvi kompetencia megnyilvánulását, a nyelvi performanciát, ami 
a nyelvi szabályok használni tudása, vagyis a valós nyelvhasználat. Az elméleti nyelvészek, 
főleg a generatív grammatika képviselői szerint az ideális nyelvhasználó az egynyelvű 
közegben élő, aki tökéletesen, hibátlanul használja a nyelvét, ebben semmi nem zavarja meg. 
Ebből kiindulva a kétnyelvűek nyelvhasználatát, amely még kevésbé homogén, mint a nem-
ideális egynyelvűeké, nem tekintették kutatásra alkalmasnak. Talán ez a nyelvészeti 
hozzáállás is hozzájárult ahhoz, hogy a kétnyelvűek nyelvhasználatát a nyelvi rendszereik 
egymásra hatása miatt még sokáig a nyelvészek is lebecsülték.  

A nyelvi kompetencia meghatározását elsősorban funkcionális szempontból kibővítve 
többször újrafogalmazták. Szociolingvisztikai irányba kiterjesztve, figyelembe véve azt, hogy 
a nyelv nem önmagáért van, hanem társadalmi jelenség, egy olyan kommunikációs eszköz, 
amit csak működésben lehet tanulmányozni, a nyelvi kompetencia a grammatikai 
kompetenciát és a szociolingvisztikai kompetenciát is jelenti (Kiss, 2002). Bevezették a 
kommunikatív kompetencia fogalmát, ami a nyelvi szabályok ismeretén kívül feltételezi 
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annak az ismeretét is, hogy adott beszédhelyzetben mi az elfogadott és nem elfogadott nyelvi 
viselkedés. A kommunikatív kompetencia modelljét különböző szerzők folyamatosan 
bővítették. Bárdos (2000, 2002) klasszikusnak nevezi a négytényezős modellt, amelynek 
összetevői a nyelvi, a szociolingvisztikai, a beszéd- és szövegalkotói és a stratégiai 
kompetenciák, amelyeket Kessler (1984) kétnyelvűeknél már korábban részletesen leírt. 

Mivel a kétnyelvű oktatásban bizonyos szaktantárgyak tanítása célnyelven történik, 
érdemes a kommunikatív kompetencia kiterjesztését követni a szaknyelv irányába is. Kurtán 
(2003), aki egyebek között az angol szaknyelvet annak hatékonyabb oktatása érdekében 
vizsgálta, meghatározta a szakmai nyelvi kommunikatív kompetenciát. Szerinte „A 
különféle szakmai színtereken való sikeres nyelvhasználat feltétele az általános és nyelvi 
kommunikatív kompetencia, amely egyrészt univerzális kommunikációs készségek, másrészt 
pedig nyelvi- és kultúraspecifikus nyelvi viselkedésmódok összessége.” (Kurtán, 2003:185). 
Az általános kompetencia magába foglalja a személyes, a szociális és a kognitív 
kompetenciákat, míg a kommunikatív nyelvi kompetencia összetevői a lingvisztikai, a 
szociolingvisztikai, a pragmatikai és diskurzus, valamint a stratégiai kompetenciák. Látható, 
hogy amint a nyelv használatának a vizsgálata árnyaltabbá válik, úgy tágul a nyelvi 
kompetencia fogalma és terjed ki egyre több területre érzékeltetve a nyelvhasználat 
összetettségét. 

A nyelvoktatás során, akár idegen- akár anyanyelvről van szó, a fejlesztendő 
kommunikatív és kognitív nyelvi készségek alapvető pszichofiziológiai mechanizmusai a 
produktív beszéd és írás valamint a receptív hallásértés és olvasás (Gósy, 1999; Lengyel, 
1999). Lengyel (1996) szerint a nyelvtanulás során egymástól részben autonóm, részben 
egymást feltételező és egymást bővítő nyelvtanulási formák hozzák létre a nyelvi 
kompetenciát. Az első és alapvető forma az anyanyelvi hangzó forma, aminek a megbízható 
ismerete feltétele az azt követő anyanyelvi írott változat (írás-olvasás) elsajátításának, ami 
újabb készségeket alakít ki. Általában (hazai viszonyok között) ezután következik az első 
idegen nyelv, mint harmadik forma, ami új elemekkel bővíti a nyelvi kompetenciát, és az új 
képességek, készségek csak részben származnak az anyanyelviekből. Azért tartom fontosnak 
a három nyelvtanulási formának az előbbi szemlélet alapján ismertetett viszonyát felvázolni, 
mert a felmérésben résztvevő tanulók teljes nyelvi kompetenciája is ezen a sémán alapul; az 
anyanyelv hangzó és írott formáinak a megtanulása után következik az angol nyelvi 
kompetencia kialakítása.  

Az idegen nyelvek oktatása során, az állandóan változó módszerek függvényében változott 
az is, hogy melyek a nyelvi kompetencia megtanítandó elemei. A napjainkban szorgalmazott 
kommunikatív nyelvtanítást megcélozó idegennyelv-oktatás szerint a nyelvtudás 
megtanítandó elemei a nyelvtani tudás (részei: a kifejezések és a mondatok elrendezése, a 
szókincs tudása, a szintaxis tudása, a fonológia és a grafémák tudása), a szövegalkotói tudás 
(pragmatikai és szociolingvisztikai) és a hozzá szorosan kapcsolódó kohézió létrehozásának 
tudása (Bárdos, 2002). A nyelvi kompetencia összetevői gyakorlati megfontolásból 
leegyszerűsíthetők a nyelvhasználat négy formájára, mint a beszédértés és az írott szöveg 
értése, valamint a beszéd és írás. Lényegében az idegennyelv-oktatás fő célkitűzései ma is 
éppen ezekkel a területekkel kapcsolatos képességek és készségek fejlesztése az adott 
nyelven. 

A nyelvi kompetencia fogalmának funkcionális alapú bővítése pszicholingvisztikai 
szempontból is megtörténik. Arra utalva, hogy a nyelv a kommunikáció mellett a 
gondolkodás, illetve az ismeretszerzés eszköze is, megfogalmazták a nyelvtudást, mint 
kognitív kompetenciát is. A nyelvi kompetencia ötödik összetevőjéről beszél Skutnabb-
Kangas (1984), amikor az általa „belső beszéd”-nek (inner speech) nevezett gondolkodásra 
használt nyelvi kompetenciát hangsúlyozza. A kétnyelvűségi kutatások egyértelműen 
bebizonyították, hogy ez a kognitív elem szükségszerű ahhoz, hogy formális iskolai 
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oktatásban, ahol a nyelv az ismeretszerzés eszköze, sikeres legyen az egyén (Cummins, 
2003a; Crawford, 1997; Skutnabb-Kangas, 1984). 

Egy másik megközelítésben vizsgálódva kiderül, hogy ez a kognitív nyelvi kompetencia 
nagyjából egybeesik a tudás meghatározásával foglalkozó kognitív pedagógia által leírt 
verbális információval. Csapó (1992) szerint a tudás egyik részhalmazát a képzetek (az első 
jelrendszer vagy a nem verbális reprezentáció) alkotják, míg a másik részhalmazt a verbális (a 
második jelrendszer vagy propozicionális reprezentáció) információ. Ez utóbbi a nyelv 
segítségével megfogalmazható ismeretek, fogalmak együttese, amelyeknek az elemei egy 
többé-kevésbé strukturált ismeretrendszert alkothatnak. Annak a gyökere, hogy a nyelv és a 
gondolkodás elválaszthatatlanok és a nyelvnek olyan fontos a szerepe a valóság 
megismerésében, a nyelv reprezentációs erejének az evolúciós folyamatában keresendő 
(Bickerton, 2004). Az iskolai oktatás, beleértve az idegen nyelvek tanulását és a szaktárgyak 
célnyelven tanulását is, egyik fő célja, hogy a tanuló hatékony tudást szerezzen, aminek 
jellemzője a többszörös hozzáférhetőség (Csapó, 1998, 2002a, 2002b). Ilyen tudásra csak 
akkor lehet szert tenni, ha sokféle helyzetben történik az elsajátítás, mert így lehet 
általánosítani és dekontextualizálni a tudást, vagyis eltávolítani attól a helyzettől, amelyben a 
tanulás lezajlott (Csapó, 1998; Nagy M., 2001). A kétnyelvűség során használt kognitív 
nyelvi kompetencia az anyanyelvre értendő verbális reprezentáció fogalmának a célnyelvre 
való kiterjesztése. 

Tekintettel arra, hogy a jelen vizsgálat a kognitív nyelvi kompetencia tanulmányozása 
kapcsán kitér a célnyelven való tanulásnak a biológia területéhez kapcsolódó analógiás 
gondolkodást befolyásoló esetleges hatására is, érdemes a kognitív nyelvi elemet ebből a 
szempontból is megvilágítani. Néhány hazai tanulmány kihangsúlyozza a biológia 
szakkifejezések jelentésének fontosságát a gondolkodási folyamatban, arra hivatkozva, hogy a 
szakszavak jelentésükből adódóan újabb kapcsolódási pontot jelentenek a tanuló már meglevő 
tudáselemeihez, „ezáltal a biológia nyelvének alapos és tartós elsajátítása nélkülözhetetlen 
része a biológiai gondolkodás megalapozásának.” (Kunsági és Nagy, 2000:12). A biológia 
célnyelven való tanulása éppen ezen a téren nyújthat többet, hiszen a magyar 
szakkifejezéseken kívül a célnyelvi szakszók is erősítik a kognitív tudáshálót és növelik a 
hozzáférhetőség esélyeit, de természetesen csak akkor, ha a célnyelvet egy megfelelő szinten 
már ismeri a tanuló. A célnyelvet új ismeret szerzésére használva, ugyanakkor a célnyelvi 
kognitív elem is folyamatosan fejlődik. Hazai vizsgálatok sora bizonyította, hogy a 
természettudományok és a matematika rendkívül alkalmasak a kognitív (beleértve a verbális 
részt) képességek fejlesztésére (Csapó, 2002c; Csapó- Németh, 2002; Dudás és Nagy, 2006). 
Nagy Lászlóné (2000a, 2000b, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006a és 2006b) tanulmányaiban azt 
vizsgálta hogyan lehet fejleszteni az analógiás gondolkodást a biológia tanítása során. Az 
ilyen irányú kutatások megerősítettek abban az elképzelésben, hogy a biológia angolul 
tanulása a tanulók számára nem csak egyszerűen szaknyelvi fejlődést eredményez, amivel 
hatékonyabban kommunikálhatnak biológia tartalmú témákban, hanem a gondolkodásukat is 
fejleszti.  

Összesítve tehát láthatjuk, hogy a kognitív pszichológiából átvéve, a pedagógia a maga 
szemszögéből szintén alkalmazza a nyelvi kompetencia, mint a gondolkodás eszköze, 
fogalmat csak másképp nevezi (verbális reprezentáció). Az idegennyelv-oktatási módszerek 
kiterjesztése a kognitív funkciók (például táblázat kitöltése, ábraszerkesztés, feliratozás, 
adatok rendszerezése, előnyök, hátrányok felismerése, kategorizálás stb.) mozgósításával a 
kognitív elemek fejlesztését célozzák (Bognár, 2005). Jelenleg ezeket a kognitív nyelvi 
fejlesztő módszereket a két tanítási nyelvű iskolák célnyelven oktató tanárai elsősorban a 
szaktárgyi oktatási módszereknek alárendelve alkalmazzák, amikor célnyelven 
gondolkodtatnak.  
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A nyelvészeti kutatások eredményeképpen nemcsak a nyelvi kompetencia fogalmának a 
bővülése történt meg, de változott a felfogás a kompetencia és performancia viszonyáról is, 
aminek nagy jelentősége van a kétnyelvi kompetenciák vizsgálatakor is. Baker (2002), a 
kétnyelvűség és a kétnyelvű oktatás ismert kutatója szerint csak a nyelvi performanciából 
tudunk a nyelvi kompetencia szintjére következtetni. Elterjedten elfogadott, hogy a 
nyelvhasználó hallott és írott nyelvi értése (percepciója), valamint beszélt és írott nyelvi 
produkciója a nyelvi kompetenciájának a függvénye. Göncz (2004, 2005) hangsúlyozza, hogy 
a nyelvi kompetencia (nyelvi felkészültség), ami a performancia alapját képezi, a 
„tökéletesség birodalma” a megvalósuláshoz képest. Ha egynyelvű beszélőként teljesen 
birtokoljuk a nyelvünk szabályrendszerét, hibás mondatokat akkor is használunk, mert 
„emlékezetünk véges, figyelmünk ingadozik, menetközben változtatásokat eszközlünk a 
mondattervben.” (Göncz, 2004:20). Arra is rámutat, hogy ha ráadásul két vagy többnyelvű a 
beszélő, akkor nyelvek rendszerei ütközhetnek, és tovább ronthatják a nyelvi performanciáját. 
Ez azt sugallja, hogy ha mérjük egy beszélő nyelvi performanciáját, abból következtethetünk 
a mögöttes nyelvi kompetenciára, ami valószínű magasabb szintű, mint a performancia. A 
kétnyelvűséget kutató elemzések arra a következtetésre jutottak, hogy a kétnyelvűek egyik 
nyelve és az ugyanolyan egynyelvűek közötti lényeges különbség a performancia területén 
nyilvánul meg, amikor az elsajátított nyelvtani és szociolingvisztikai szabályrendszer 
alkalmazása valamilyen autentikus kommunikációs céllal történik (Skutnabb-Kangas, 1984). 
A Bárdos (2002) által elfogadott, már említett négytényezős nyelvi kommunikatív 
kompetencia modell legfontosabb eleme olyan nyelvi kompetencia, ami már egyesíti a 
generatív nyelvészet-féle nyelvi kompetenciát és performanciát is. Ezek szerint az rendelkezik 
megfelelő szintű nyelvi kompetenciával, aki „… nyelvileg pontos és korrekt mondatokat hoz 
létre, és azokat megfelelő sebességgel ki is ejti.” (Bárdos, 2002: 96). Így a beszédpontosság és 
beszédfolyamatosság nem egymással ellentétes jelenségek, hanem a nyelvi kompetenciának 
két egymást támogató eleme. A két tanítási nyelvű oktatásban a szaktantárgyak célnyelven 
való tanulása (például angolul történő biológiatanulás) során a tanulókban a nyelvi 
kompetencia és performancia egymást segítik, hiszen a nyelvi órákon elsajátított elméleti 
nyelvhasználati szabályok ismeretében kell a nyelvet folyamatosan, perceptív és produktív 
módon is használnia tanulás közben.  

A kétnyelvűséget és a kétnyelvű oktatást vizsgáló szakemberek (Appel és Muysken, 1987; 
Baker, 2002; Bartha, 1999; Göncz, 1985, 2004; Skutnabb-Kangas, 1984, 1997) a nyelvi 
kompetenciának a kommunikációs és a kognitív funkciók alapján bővített jelentését 
alkalmazzák a performanciával kiterjesztett értelemben, akkor is, amikor a kétnyelvűséget és 
a kétnyelvű nyelvhasználót próbálják definiálni, és akkor is, amikor ennek érdekében a nyelvi 
kompetenciákat mérik.  

Azok, akik két nyelven tanulnak, anyanyelvükön és egy másik nyelven (nyelvi 
kisebbségben levő tanulók a többség nyelvén, a két tanítási nyelvű oktatásban résztvevők a 
célnyelven), mindkét nyelv nyelvi rendszerét elsajátítják valamilyen fokon. Ez a két nyelvben 
való felkészültség a bilingvis (bilingvális) kompetencia (Göncz, 2004:38). A kétnyelvűek 
két nyelvének nyelvi kompetenciái, illetve azok megnyilvánulásai nagyon eltérőek lehetnek, 
és hogy melyik a magasabb színtű az gyakran kontextusfüggő; a kétnyelvű egyes színtereken 
lehet az egyik, míg más beszédhelyzetekben a másik nyelvében jobb. Ez érvényes a kétnyelvű 
oktatásban részt vevő tanulókra is. Bár a hazai kétnyelvű oktatásnak ideális esetben a balansz 
kétnyelvűség, vagyis mindkét nyelv egyforma fokú elsajátítása a célja, az oktatás 
folyamatában a tanulók magyar anyanyelvi dominanciája mindvégig megmarad, hazai 
anyanyelvi közegben maradva a tanulmányaik befejezése után is. Ennek ellenére a célnyelven 
tanult szaktárgyak területén, gyakran a célnyelvi kompetencia bizonyul magasabb szintűnek, 
főleg, ha azokat több éven át kizárólag csak célnyelven tanulja a tanuló.  
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8. ábra    A Cummins-féle küszöbhipotézis 
 
 

 
(Forrás: Göncz, 1995:80.) 

A továbbiakban nézzük meg közelebbről a kétnyelvűek, így a két tannyelvű tanulók nyelvi 
kompetenciáit, azok összetevőit, és vizsgáljuk meg a már klasszikusnak tekinthető, oktatási 
oldalról megvilágított kétnyelvűségtudományi kognitív elméleteket.   

4. 3. A bilingvis kompetenciákhoz kapcsolódó kognitív elméletek és a kétnyelvűség 
hatásai az oktatásban 

A megfelelő nyelvtudás szükségessége a sikeres két tannyelvű iskolai előrehaladáshoz a 
kétnyelvűségi kutatásokban már régen megfogalmazódott. Egynyelvű oktatáskor az 
életkornak megfelelően, nagyjából egy időben fejlődik a kognitív gondolkodás és az azt 
lehetővé tévő anyanyelvi kompetencia, ami a tanulmányi előmenetelt megszabja. Azok a 
tanulók viszont, akik nem anyanyelvükön tanulnak, és a tannyelvi kompetenciájuk szintje 
nem megfelelő, a nyelvi hiányosságok miatt tanulmányaikban lemaradhatnak. A bilingvis 
kompetenciák oktatásban való szerepének vizsgálatakor vezették be a nyelvészek a 
kommunikatív és a kognitív kompetenciákhoz kapcsolódóan a felszíni nyelvi kompetencia és 
a kognitív nyelvi kompetencia fogalmakat. Ezen fogalmak kialakulása és letisztulása egy, 
skandináv kutatók által kezdeményezett, hosszas kutatási folyamat eredménye, amelynek 
során kétnyelvű oktatásban résztvevő bevándorlók gyerekeinek nyelvtudása és iskolai 
eredményessége között találtak összefüggést. Megfogalmazásuk előtt nézzük meg miért 
váltak szükségessé e kulcsfogalmak.  

A kezdeti kétnyelvűségi kutatások során körvonalazódott a pszicholingvisták és a 
szociolingvisták által is jól ismert Cummins-féle két küszöb hipotézis (Skutnabb-Kangas, 
1984; Göncz, 1985, 2004; Kiss 2002), amely a korai kétnyelvűség lehetséges hatásait 
magyarázza eltérő kétnyelvűségi helyzetekben a bilingvis kompetenciától, vagyis a két 
nyelvben való felkészültségtől függően. Cummins a bilingvis kompetenciának egy alsó és egy 

felső küszöbértékét különbözteti meg (8. ábra). Az alsó küszöb alatti bilingvis kompetencia 
esetén mindkét nyelv hiányos, a felső küszöb fölött mindkettő magas szintű, míg a két küszöb 
közötti kompetencia azt az esetet fedi, amikor az egyik nyelvet az életkornak megfelelő 
anyanyelvi szinten ismeri a gyerek, a másikat kevésbé, így domináns kétnyelvű. A 
nyelvismeret mértéke eltérő hatású lehet a gyerek további értelmi és pszichológiai fejlődésére 
a kétnyelvűségi szituáció szerint. A felcserélő kétnyelvűségi helyzet, amikor a környezet az 
egyik nyelvet előnyben részesíti a másikhoz képest, olyan fejlődési feltételeket teremt, 
amelyik negatív hatással van az értelmi fejlődésre és működésre. Ha az iskolai oktatásban a 
második nyelv úgy válik a tanulás nyelvévé, hogy az anyanyelvét sem sajátította el 
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megfelelően a tanuló, a kognitív képességek nem alakulnak ki egyik nyelvben sem, a 
környezetnek azok a kedvező hatásai, amelyek a nyelven keresztül érvényesülnek, pedig 
beszűkülnek. Ilyenkor gyakran alakul ki a kettős félnyelvűség (szemilingvalizmus), amikor 
az egyén egyik nyelvét sem birtokolja megfelelő szinten. Hozzáadó kétnyelvűségi helyzetben, 
amikor mindkét nyelvnek a tanulása megfelelően serkentett, ezért mindkettő megfelelően 
fejlődik és magas szintet ér el, a kétnyelvűség pozitív hatásai érvényesülnek. A két nyelv 
elsajátítása során a kognitív adottságok jobban kiteljesedhetnek, mint egynyelvű helyzetben. 
A bilingvis kompetencia alacsony szintjének túllépése kiiktatja a negatív hatásokat, magas 
küszöbének az elérése pedig feltétele annak, hogy a kétnyelvű tapasztalat serkentő hatásai a 
kognitív fejlődésre megnyilvánuljanak. 

A kutatás során vizsgált magyarországi két tanítási nyelvű oktatás, amint a tipologizálás 
során kiderült, hozzáadó kétnyelvűségi helyzetet jelent. Az anyanyelv és a célnyelv is magas 
presztízsű nyelvek, mindkettőnek az elsajátítása fontos, és az anyanyelv magas szintű kognitív 
eszközként való elsajátítását a célnyelv nem akadályozza, inkább segíti a kognitív képességek 
több irányú kiteljesedését. Elvárható, hogy a hazai körülmények között a célnyelven való 
tanulásnak pozitív eredményei legyenek a kognitív fejlődésre, ami a célnyelvi kognitív 
kompetenciát is kiteljesíti (Várkuti, 2005c). Bár Göncz (2004:39) szerint: 

 
 „Olyan domináns kétnyelvűségnél, amelynél az egyik nyelv ismerete anyanyelvi szintű és 

ezt a nyelvet az egyén egyben a leggyakrabban használja is, értelmi fejlődés fokozottabb 
befolyásolása a kétnyelvűség részéről nemigen várható, bár bizonyos hatások, pl. a nyelvi 
eszközökre való nagyobb odafigyelés, a metalingvisztikai tudatosság bizonyított.”.  

 
Hiányosságai ellenére, a két-küszöb hipotézist a bilingvális kompetenciát vizsgáló 

nyelvészek zöme átveszi, és vizsgálati adatokkal támasztja alá (Appel és Muysken, 1987; 
Göncz, 1985, 1995, 2004; Miller, 1984; Saunders, 1988; Skutnabb-Kangas, 1984; 1987), 
illetve továbbfejleszti. Például Baker (2002) a „háromszintes ház” analógiával szemléltetve 
próbálja pontosítani (9. ábra), de a hipotézis hiányosságai a nyelvi jellemzőkről továbbra is 

megmaradnak, és a küszöbszintek meghatározása sem történik meg. Nem állapítja meg, mi az 
alsó nyelvi küszöb, amit el kell érni, hogy a kétnyelvűség negatív hatásai elmaradjanak, és azt 
sem, mi a felső küszöbérték, ami előhozza a kétnyelvűség előnyeit. A küszöbhipotézis azt 

9. ábra  A két-küszöb hipotézis „háromszintes ház” analógiája 
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    (Forrás: Baker, 2002:168.) 
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sem veszi figyelembe, hogy kockázatos mesterséges küszöbszinteket kijelölni, amikor a 
nyelvtudás folyamatosan változik, vallja Baker (2002).  

A küszöbhipotézis továbbfejlesztése a kétnyelvű két nyelve közötti kapcsolatra 
vonatkozóan viszont újabb elképzeléseket eredményezett. Az egyik, ugyancsak Cummins 
(1999, 2000, 2003a) által körvonalazott és finomított kétnyelvűségi elmélet fejlődési 
kölcsönhatás hipotézis (Developmental Interdependence Hypothesis) néven vált ismertté 
(Baker, 2002; Göncz, 2004, 2005, 2007, 2008). Ezen hipotézis szerint a nyelvi kompetencia, 
amit a gyerek elér egy második nyelvben, nagymértékben az anyanyelvi kompetenciájának a 
függvénye. Göncz (2004:39) ezt a következőképpen fogalmazza meg:  

 
„Ha az első nyelvben a kompetencia alacsony, nem serkentették megfelelően a fejlődését, 

és beiktatják a második nyelv intenzív tanulását, ez károsítja az első nyelv további megfelelő 
fejlődését, ami viszont a másodnyelv fejlődését is korlátozza. Ugyanakkor, ha az első nyelvi 
kompetencia szintje magas, és további fejlődéséhez is megvannak a feltételek, a másodnyelv 
intenzív tanulása a leghatékonyabb módja annak, hogy funkcionális kétnyelvűség alakuljon 
ki, és a nyelvi fejlődést ne érje károsodás.”  

 
A hazai középiskolai két tanítási nyelvű oktatás éppen ebbe az optimális kategóriába esik, 

hiszen 14-15 éves korra a tanulók magyar anyanyelvi kompetencia szintje már viszonylag 
magas, és a gimnáziumi oktatás során a további fejlődéséhez is megvannak a feltételek a 
magyar nyelv és irodalom és a magyarul tanított szaktárgyak révén (Várkuti, 2006b). A 
fejlődési kölcsönhatás hipotézis értelmében, ilyen körülmények között az intenzív célnyelv, és 
a célnyelven való tanulás során nem éri károsodás a nyelvi fejlődést, sőt a magas szintű 
bilingvis kompetencia elérésére kedvező a nyelvi háttér.  

A bilingvis kompetencia behatóbb vizsgálata során a kutatások feltárták, hogy a kétnyelvű 
tudásszint különböző dimenziókban tanulmányozandó.  

 
„Semmi értelme azt mondani, hogy a nyelvi teszteken magasabb pontszámot elérő, de az 

egyik nyelvet csak szakirodalom olvasására és írására használó egyetemi oktató inkább 
kétnyelvű, mint a nyelveket nap mint nap használó, de mindkét nyelv tudása szempontjából 
alacsonyabb teljesítményt mutató spanyol anyanyelvű amerikai. Mindez persze fordítva is 
igaz.”- érvel Lesznyák (1995:139).  

 
A kétnyelvű oktatással kapcsolatos tapasztalatok halmozódásával megfogalmazódott, hogy 

a kétnyelvű oktatás során legalább két különböző nyelvi képesség között kell különbséget 
tenni. Az egyik a felszíni/kommunikatív nyelvi kompetencia (surface/communicative 
language fluency), ami nemzetközi téren BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) 
néven terjedt el (Baker, 2002; Cummins, 1998, 2000, 2003b; Göncz, 2004, 2005; Skutnabb-
Kangas, 1984.). Ez az a nyelvi képesség, amely sikeres kommunikációt tesz lehetővé a 
hétköznapi életben, amikor konkrét, bizonyos kontextushoz kötődő helyzetben kell használni 
a nyelvet. Ilyen helyzetben a szituáció nem verbális elemei is segíthetnek a megértésben. 
Ennek a nyelvi szintnek a mutatói a kiejtés, a folyékony beszéd, az alapszókincs és az 
alapvető nyelvtani ismeretek. A másik egy magasabb szintű, elvontabb nyelvtudás, az un. 
kognitív nyelvi kompetencia, más néven CALP (Cognitive Academic Language 
Proficiency), amely lehetővé teszi, hogy az adott nyelv a gondolkodás eszköze is lehessen, 
vagyis a nyelvhasználó bonyolult értelmi műveleteket legyen képes nyelvi eszközökkel 
elvégezni (Baker, 2002; Cummins, 1998, 2000, 2003b; Göncz, 2004, 2005; Skutnabb-Kangas, 
1984.). Ez a nyelvi képesség kognitív eszköz (a világ megismerésének és megértésének 
eszköze), ami sikeres nyelvhasználatot biztosít elvont, gyakran dekontextualizált, csak 
verbális eszközöket használó helyzetekben is. Mutatói egy gazdagabb szókincs, amely 
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absztrakt, általános fogalmakat, rokon értelmű szavakat, analógiákat, esetlegesen 
szakkifejezéseket stb. is magába foglal, és a bonyolult nyelvtani megoldások birtoklása és 
tudatosan helyes használata.  

A már felsorolt szakemberek szerint szükségszerűvé azért vált a nyelvi kompetencia ilyen 
jellegű szétbontása a kétnyelvű oktatás szempontjából, mert az iskolai eredményességhez nem 
elegendő az a kommunikatív nyelvi szint, amivel jól elboldogulhat a beszélő az élet 
különböző területein. A verbálisan telített iskolai helyzetben, az iskolai tantárgyak sokszor 
elvont fogalmainak, jelenségeinek a megértése és hatékony elsajátítása a kognitív tannyelvi 
kompetencia magas szintjét igényli. A nem anyanyelvükön tanulók, ha másodnyelvtudásuk 
alacsonyabb kognitív kompetencia szintű, alulmaradnak iskolai eredményességben hasonló 
korú, de anyanyelvükön tanuló társaikhoz képest. A felszíni nyelvi kompetencia az első 
nyelvben általában iskoláskorig (öt-hat éves korig) kialakul, és viszonylag gyorsan, 2-3 év 
alatt, kialakul egy második nyelvben is. Ezzel szemben a kognitív nyelvi kompetencia az első 
nyelvben is lassabban fejlődik ki, hiszen együtt fejlődik a gondolkodással és az 
intelligenciával, amelyekkel mindvégig szorosan korrelál. Egy második nyelvi kognitív 
kompetencia kialakítása, bár egyénenként lehetnek eltérések, szintén éveket vehet igénybe, 
miközben a felszíni nyelvi kompetencia már kitűnően funkcionál. Gyakran a kisebbségi 
gyerek felszíni nyelvtudásával olyan remekül kommunikál, hogy rejtve maradnak a kognitív 
nyelvi kompetencia területén levő hiányosságok, és azzal a tévhittel kerül a többségi nyelven 
oktató iskolába, hogy nyelvileg nincs lemaradása. Ha az iskolában a gyerek kénytelen a 
második nyelven kommunikálni, úgy, hogy annak a kognitív szintje nem megfelelő, akkor az 
értelmi képességét nem tudja kihasználni, és szellemi adottsága alatt teljesít. Ha ráadásul ebbe 
a helyzetbe úgy kerül bele, hogy a kognitív nyelvi kompetenciája és hozzákapcsolódóan a 
többi verbális kognitív képessége még anyanyelvén sem alakult ki, akkor menthetetlenül 
lemarad a tanulmányaiban. Göncz (2006, 2007) legújabb vizsgálatai, amit magyar 
anyanyelvű, többségi szerb iskolába átirányított tanulókkal végzett, egyértelműen 
bizonyították, hogy a többségi nyelvi kompetencia hiányossága az átirányított tanulók 
tanulmányi átlagának nagy mértékű hanyatlását okozza. Sok más empirikus tanulmány is, 
amelyek nem anyanyelven tanulók (bevándorlók vagy kisebbségiek) tanulmányi előmenetelét 
vizsgálták, a kognitív tannyelvi kompetencia hiányára vezették vissza az iskolai 
lemorzsolódást (Baker, 2002; Crawford, 1998, 2005, 2007; Cummins, 2003a; Göncz, 2006, 
2007; Krashen, 1998, 1999; Miller, 1984; Réger, 2001; Skutnabb-Kangas, 1984, 1997; 
Williams és Snipper, 1990). Ezek alapján, feltehetően a hazai kétnyelvű oktatásban is fontos, 
hogy a célnyelvi kompetencia elérje a kognitív szintet ahhoz, hogy tannyelvként 
eredményesen működjön.  

Egy korábbi bilingvis kompetenciamérés kapcsán (Várkuti, 2008c) a hazai két tanítási 
nyelvű gimnáziumi oktatásban is beigazolódott, hogy a célnyelvi felszíni nyelvi kompetencia 
magasabb szintje hamarabb, már alsóbb évfolyamokon kialakul, amikor a kognitív nyelvi 
kompetencia még nagyon alacsony szintű. Annak a fejlődése csak a felsőbb évfolyamokon 
teljesedik ki. Ebből következik, hogy az elvontabb gondolkodást igénylő tantárgyak 
célnyelven történő oktatása csak a felsőbb évfolyamokon célszerű, amikor a tanulók már 
rendelkeznek az elvárt kognitív célnyelvi kompetenciával. 

A kétnyelvűséggel és a kétnyelvű oktatással foglalkozó szakemberek (Baker, 2002; 
Skutnabb-Kangas, 1984.) által megalkotott és különböző formában szemléltetett kognitív 
folyamatokra alapozott modell azzal magyarázza az előbbi jelenséget, hogy a különböző 
nyelvi csatornákon megszerzett és megfogalmazódott, agyban tárolódó kognitív alapkészség 
(CUP = common underlying proficiency) közös a különböző nyelvek számára. Ha ezt valaki 
elsajátította egyszer, a következő nyelv(ek) tanulásakor hasznosíthatja. A modell egy korai 
ábrázolása egy kétcsúcsú jéghegyhez hasonlította a két nyelv viszonyát és a hozzájuk 
kapcsolódó mentális folyamatokat (10. ábra). A két felszínen levő csúcs a két függetlennek 
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11. ábra  A kognitív alapkészség  
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 (Forrás: Skutnabb-Kangas, 1984:115.) 

tűnő nyelvet jelképezi, két egymástól elkülönülő nyelvi rendszert, amelyek használatához az 
adott nyelvre jellemző specifikus nyelvi készségek (SUP = separate underlying proficiency) 
szükségesek. A víz felszíne alatt viszont a két jéghegy összekapcsolódik, a két nyelv közös 
részét, a közös alapkészséget (CUP) jelképezve, ami tulajdonképpen egy központi operációs 
rendszer (central operating system), ahol a kognitív folyamatok mindkét nyelvben lezajlanak. 
Ez a nyelvi szint a kognitív nyelvi kompetencia, amivel az elvont gondolkodás az adott 
nyelvben megvalósul. A közös kognitív alapkészség (CUP) létezését alátámasztó 
bizonyítékokat Baker 6 pontban foglalta össze (bővebben lásd Baker, 2002:166).  

A felszíni nyelvi kompetencia csak gyakorlással, tehát valós nyelvhasználattal alakítható 
ki, minden nyelvben külön-külön, és feltételezi az adott nyelv alap szókészletének és nyelvi 
szabályainak a megismerését. A kognitív nyelvi kompetencia magasabb szintjének az elérése 
egy új nyelvben, az elvont szókincs és bonyolultabb nyelvi szabályok megismerését és tudatos 
használatát jelenti, és az első nyelvben elért fejlődés függvénye, hiszen az abban elért verbális 
gondolkodási képességen alapszik. Ez megmagyarázza, hogy miért függ egy második, ill. 
idegen nyelven történő iskolai oktatásban való részvétel sikeressége olyan nagymértékben 
attól, hogy mennyire alakult ki az első nyelvben a tanuló általános verbális kognitív 
képessége. Ilyen szempontból a magyar középiskolai kétnyelvű oktatásban a célnyelven való 
tanulás eredményességéhez kedvező feltételeket teremt az, hogy a tanulók anyanyelvi 
kognitív nyelvi kompetenciája már magas szintű, és így a korábban magyar nyelven 
kialakított kognitív alapkészséget eredményesen tudják hasznosítani a célnyelven tanuláskor a 
célnyelvi kognitív kompetencia fejlesztésére (Várkuti, 2006b).  

10. ábra  A  „kétcsúcsú jéghegy” modell 

 
 
 

 
 (Forrás: Skutnabb-Kangas, 1984:115.) 
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Az alapgondolatot, hogy a két- vagy több nyelvet beszélő nyelvei egy közös kognitív 
alapkészségtől (CUP) függnek, Skutnabb-Kangas (1984) a „két nyelv-két léggömb” modell8 
irányába terjesztette ki (11. ábra), szemléltetve, hogy a különböző nyelvi csatornákon szerzett 
és megfogalmazódott, agyban tárolódó tudás a különböző nyelvek számára közös, és aki 
elsajátította egyszer, a következő nyelvek tanulásakor is hasznosíthatja.  

A Baker (2002) által továbbfejlesztett jéghegy analógia (12. ábra) egy modernizált 
változat, amely a felszíni és kognitív nyelvi kompetenciákat, a kognitív folyamataikat, a 

nyelvi készségeket és azok egymáshoz való viszonyát is próbálja szemléltetni. Az ábrán 
feltüntetett kognitív folyamatok lefelé haladva egyre elvontabb és komplexebb mentális 
tevékenységeket takarnak. A felszín felett az alapismeretekkel együtt a hallás utáni megértés 
és beszéd található, a felszín alatt az elemzés, szintézis és értékelés elvontabb műveletei. A 
nyelvi képességek is lefelé haladva válnak bonyolultabbakká. Felül a kiejtés, az alapszókincs 
és az alapvető nyelvtan található, a felszín alatt pedig a szemantikai-tartalmi összefüggések és 
funkcionális alkalmazásaik, mint például a kreatív fogalmazás. A felszíni és kognitív nyelvi 
kompetenciák teljes szétválasztása lehetetlen, de a megkülönböztetésük fontos gyakorlati 
irányvonalat nyújthat a kétnyelvű rendszerekben oktatóknak. A kétnyelvi/bilingvis 
kompetenciákra ebben a modellben is érvényes az a megállapítás, hogy az első és a második 
nyelvben kialakított felszíni nyelvi kompetenciák fejlődése egymástól eléggé független, míg a 
két nyelv kognitív nyelvi kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Az elmélet 
soha nem állította, hogy univerzálisan érvényes lenne bármilyen kétnyelvűségi oktatási 
kontextusban, egyszerűen elméleti keretet próbál biztosítani a kognitív és nyelvi folyamatok 
kapcsolatához. 

Mielőtt rátérnénk a különböző bilingvis kompetenciamérések áttekintésére, amelyekkel a 
kétnyelvűség lehetséges negatív illetve pozitív kognitív hatásait szándékoztak alátámasztani, 
kövessük Baker (2002) összegzését a felszíni és kognitív nyelvi kompetenciák (BICS és 
CALP) elméletének a korlátairól és lehetőségeiről: 

1. A felszíni és kognitív kompetenciák megkülönböztetése intuitív, elsősorban arra az 
esetre érvényes, amikor másodnyelvet látszólag folyékonyan használó gyerekek nyelvi 
okokból nem eredményesek a másodnyelvi iskolai oktatásban, és csak egy kétszintes, 
sztatikus nyelvi állapotot ír le. A valóságban a nyelvi kompetencia több dimenzió mentén 
folytonosan változik, ezért egy sokkal dinamikusabb, kifinomultabb és bonyolultabb 

                                                 
8 E modell szerint az egynyelvűek fejében a nyelvtudás egy nagy léggömb, kétnyelvűek esetében a két nyelv két 
kisebb léggömb formájában szemléltethető. Azt az elképzelést, hogy a kétnyelvű egyik nyelve fejlődik, tehát az 
egyik léggömb nő, csak a másik rovására teheti, a vizsgálatok teljesen elvetették, de egyes laikus egynyelvűek 
elképzelésében még mindig így működik a kétnyelvűség. 

12. ábra  A „modernizált jéghegy” modell 
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összefüggésrendszerrel jobban lehetne szemléltetni, mint egy dichotómiással. Baker javaslatot 
is tesz egy ilyen kiterjesztésre (lásd később). 

2. A kétféle kompetencia megkülönböztetése segít megérteni bizonyos kutatási 
eredményeket, de kétséges, hogy teszteléskor pontosan különbséget lehet tenni közöttük, és e 
mellett a kutatások során nehéz operacionalizálni velük.  

3. Olyan fogalmak, mint a felszíni és kognitív kompetenciák túl egyszerűsítettek, 
pontatlanok, és az ilyen hipotetikus fogalmakat hajlamosak a kutatók valóságos entitásként 
kezelni, amivel gyakran sztereotipizálják a tanulókat. 

4. A nyelvi és a kognitív fejlődés között a kapcsolat nem olyan egyértelmű és egyszerű, 
hogy az egyik növekedése a másik közvetlen hatására történik. A kognitív és nyelvi 
folyamatok fejlődését sok más tényező is befolyásolja (egyéni sajátosságok, a családi háttér, a 
beszédkörnyezet, az iskola, motiváltság, kultúra, politikai hatalmi viszonyok stb.).  

5. A bevándorló másodnyelven tanulók esetében többnyire a felszíni nyelvi kompetencia 
kialakulása elsődleges, amit a fejlődés során követ a kognitív nyelvi kompetencia, de ez a 
sorrendiség nem abszolút érvényű. Lehetnek kivételek, előfordulhat például, hogy egy kutató 
a szakirodalmat idegen nyelven olvassa, és kognitív funkcióban használja a nyelvet, anélkül, 
hogy jól tudná beszélni.  

6. A kognitív nyelvi kompetencia mérése a gyakorlatban általában az iskolai tesztmegoldó 
képesség mérését is jelenti. Emellett kedvez a műveltebb középosztálybeli tanulórétegnek, 
azáltal, hogy nyelvezete előnyben részesíti a standardizált nyelvhasználókat a nem 
standardizált nyelvet beszélőkkel szemben.  

7. Nem szükségszerű az, hogy csak a többnyire írásbeliséggel jellemezhető kognitív 
nyelvhasználat igényel komoly mentális tevékenységet, hiszen a szóbeli társalgáskor 
alkalmazott felszíninek nevezett nyelvtudás is néha komoly kognitív tevékenységen alapul; 
megvan a logikája, metaforákat és más absztrakt nyelvi eszközöket alkalmazhat.  

8. Az iskolai tanulásban hatékony kognitív nyelvi képesség nem jelent univerzálisan 
magasabb rendű kognitív képességet, mint ahogy az írásbeliség egyes formái sem. Eltérő 
szocio-kulturális kontextusokban eltérőek lehetnek az elvárások, mást jelenthet a megfelelő 
nyelvhasználat és gondolkodás, és ilyen értelemben az iskola csak egy a magasabb szintű 
nyelvhasználat lehetséges specifikus kontextusai közül. 

A korlátok és a kritikai észrevételek ellenére a kétféle nyelvi kompetencia, a BICS és 
CALP, mivel mérhető nyelvi mutatók rendelhetők melléjük, lehetőséget biztosítanak a 
bilingvis kompetenciák mérésére. A legújabb kétnyelvűségi vizsgálatok alapján (Baker, 
2002), a korlátok tágítása érdekében a felszíni nyelvi kompetenciák kétnyelvű oktatásbeli 
alkalmazását három összetevőre bővítette: a kognitív (cognitive), a szaktantárgyi (academic) 
és a nyelvi (language) komponensekre. Ezek lényegében a kétnyelvű oktatás fejlesztésére 
vonatkozó fontos útmutatások is. A kognitív összetevő kihangsúlyozása azt jelenti, hogy az 
oktatás jelentsen kihívást kognitív szempontból, fejlessze a magasabb szintű gondolkodást, 
azáltal, hogy az értékelés, összehasonlítás, osztályozás stb. mentális folyamatait mozgósítja. 
Mint már utaltam rá, ezek az elvárások egybeesnek a magyarországi általános, nyelvtől 
független oktatási elvárásokkal (Csapó, 1998, 2002a, 2002b), ami a tanulók számára 
anyanyelven (is) hatékony tudást biztosíthat. A szaktantárgyi összetevő azt jelenti, hogy a 
sikeres célnyelven oktatás érdekében a szaktantárgyak tantervében leírt területekhez 
kapcsolódó speciális nyelvezetet meg kell tanítani a tanulóknak. A nyelvi elem az oktatásban 
arra vonatkozik, hogy az oktatás során a tanulók nyelvi tudatosságát kell fejleszteni nyelvtani 
és szociokulturális szempontból is.  

A két fogalom, a felszíni (BICS) és a kognitív (CALP) nyelvi kompetenciák gyakorlati 
alkalmazását az oktatásban és a kutatásban is megkönnyítheti, véli Baker (2002), ha a 
nyelvhasználat jellemzőit két dimenzió mentén kiterjesztik. Tulajdonképpen mindkét 
dimenzió a komunikatív kompetenciára vonatkozik, az egyik a beszédhasználat kontextusba 
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való ágyazottságának a fokát, a másik pedig a kognitív eszközigényt érzékelteti. Az első 
dimenzió a teljesen kontextusba ágyazott beszédhasználattól, ahol a kommunikációt 
metanyelvi eszközök (intonáció, gesztusok stb.) is segíthetik, a kontextustól fokozatosan 
megfosztott beszédhasználati helyzeteken keresztül, amikor már többnyire csak a mondatokba 
foglalt szavak az üzenet közvetítői, a teljesen dekontextualizált nyelvhasználatig tart. Az 
utóbbi véglet az osztálytermi nyelvhasználatra jellemző, ahol a tanár, vagy a tankönyv 
sokszor nagyon választékos, esetleg speciális szavainak a jelentését és a kifinomultabb 
nyelvhasználati szabályokat is pontosan ismerni kell a sikeres kommunikációhoz. A másik 
dimenzió a kognitív szempontból nem túl elvont beszédhasználattól, ami konkrét dolgokhoz 
kapcsolódik, így az információ megértése aránylag egyszerű, mint amilyen egy utcai 
beszélgetés, az egyre elvontabb és bonyolultabb mentális tevékenységeket igénylő 
nyelvhasználat felé tart. Ha a két dimenziót egymásra merőlegesen ábrázoljuk, négy mezőt 
kapunk, amibe az egyes nyelvhasználati fokozatokat a jellemzőktől függően elhelyezhetjük, 
amint a 13. ábra szemlélteti. A felszíni nyelvi kompetenciát mozgósító nyelvhasználat valahol 
az első négyzetbe kerülne (hiszen kontextusba ágyazott, és nem elvont gondolkodást igénylő), 

a kognitív nyelvi kompetenciát mozgósító pedig valahová a negyedik mezőbe. Ez a két 
dimenzióban való ábrázolásmód, bár nem tökéletes, azáltal, hogy a jellemzők fokozatai 
bejelölhetőek a tengelyeken, lehetőséget nyújt arra, hogy egy konkrét nyelvhasználat a 
jellemzői alapján a négy mező valamelyikének a megfelelő részébe bekerüljön. Ezáltal a két 
véglet helyett (felszíni és kognitív) sokkal differenciáltabban lehet különbséget tenni a 
nyelvhasználatféleségek között. Ennek alapján a kétnyelvű oktatásban résztvevő tanár 
eredményesebben megtervezheti a nyelvhasználatát, ami elsősorban kezdő nyelvtanulóknál 
nagyon fontos, és azt is, hogy milyen eszközökkel fejlesztheti fokozatosan a tanulók nyelvi és 
kognitív fejlődését. A többdimenziós skála a kétnyelvű oktatásban tanulók tudásának az 
értékelésekor is hasznos lehetne, akárcsak a kétnyelvi kompetenciákat mérő kutatásokban, de 
egyelőre csak leegyszerűsítve, a két szint, a felszíni és a kognitív nyelvi szintek empirikus 
vizsgálata történik a nyelvhasználati mutatóik mérésével. 

Mint látjuk, a kétféle nyelvi kompetencia megkülönböztetése az iskolai oktatás számára 
bizonyul a legfontosabbnak. A köztük levő összefüggéseket sugalló elmélet hatására a világon 
sok országban elkezdték ezen a tudományos vonalon felülvizsgálni a kisebbségi és 
bevándorló csoportok kétnyelvű oktatását, és vontak le fontos gyakorlati következtetést a 

13. ábra  Bilingvis nyelvhasználati jellemzők két dimenzió mentén  
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(Forrás: Baker, 2002:176) 
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hatékonyabb másodnyelvi oktatásra vonatkozóan. Több országban a kutatók (Cummins, J. 
2000, 2003a; Göncz, 2006, 2007) felhívták az oktatáspolitikusok és a szülők figyelmét arra, 
hogy a legjárhatóbb út a funkcionális kétnyelvűség felé az, ha az első nyelv megfelelő 
elsajátítását biztosítják, mielőtt rátérnének a második nyelven történő oktatásra. 

4. 4. A kétnyelvű oktatás hatásai az empirikus kutatások tükrében 
A kétnyelvűségi oktatással foglalkozó külföldi szakirodalom bőségesen szolgáltat példákat 

különböző célból végzett mérésekre. A jelen kutatáshoz kapcsolódóan, elsősorban azokat az 
iskolai kétnyelvűségi empirikus méréseken alapuló tanulmányokat szeretném kiemelni, 
amelyek során az iskolai kétnyelvűségnek a nyelvi képességekre, illetve a gondolkodásra való 
hatásait vizsgálták, mert ezek eredményei és kutatás-módszertani tanulságai bizonyos 
támpontot nyújthatnak a hazai vizsgálatokhoz, annak ellenére, hogy e kutatások többnyire 
kisebbségi kétnyelvűségi helyzetben, külföldön végzett méréseken alapulnak.  

A korai tanulmányok (az 1960-as évekig) egyértelműen a kétnyelvűségnek az 
intelligenciára és a nyelvi képességekre kifejtett káros hatásáról írnak (Williams és Snipper, 
1990). A későbbiekben megjelennek a pozitív hatásokat kimutatók is, de máig 
ellentmondásosak az eredmények, illetve azok eltérő értelmezései. A kutatók többsége 
elfogadta azt a hipotézist, hogy a nyelvi fejlődés a kognitív fejlődéssel szoros kölcsönhatásban 
van. Egyesek ezzel azt kölcsönhatással magyarázzák a kétnyelvűség általuk bizonyítottnak 
vélt negatív hatásait, mások, pedig ugyanezzel a pozitív hatásait, míg a kutatók egy harmadik 
csoportja, abból kiindulva, hogy ha két egymással teljesen ellentétes hatást ugyanazzal a 
hipotézissel lehet magyarázni, arra a következtetésre jutott, hogy a hipotézis hibás, tehát a 
nyelvi fejlődés és a kognitív fejlődés egymástól független folyamatok (Williams és Snipper, 
1990).  

A kétnyelvűség negatív hatásait bizonyító kutatások későbbi felülvizsgálata sokszor 
kutatás-módszertani hiányosságokat derített ki (Baker, 2002; Willig, 1985), amelyeknek az 
ismerete segíthet ebben a kutatásban a hasonló hibák elkerülésében. A kutatók sokszor nem 
voltak eléggé körültekintőek, például a háttértényezőket egyáltalán nem, vagy csak 
részlegesen vették figyelembe. Máskor, például az intelligencia vizsgálatoknál annak csak 
néhány kiragadott, kultúrától függő mutatóját (pl. a bevándorló kisebbségnél a nyugati 
kultúrákra jellemzőket) vizsgálták, vagy esettanulmányból, illetve kisszámú adatból vontak 
lett általános következtetéseket, helytelenül. Néha a méréses vizsgálatoknál a mérőeszközök 
nem voltak a célnak megfelelőek, például, azon a nyelven mértek kognitív képességet, 
amelyiken a kísérleti alany nem volt arra kompetens, de az is gyakori volt, hogy az elemzések 
során nem vizsgálták az eltérések szignifikanciáját. A legtöbb bilingvis kompetenciamérésnél 
a problémát a megfelelő kontroll hiánya okozta, hiszen mint már láttuk, a kétnyelvűek 
nyelvtudását egyik nyelven sem lehet igazán egynyelvűekével egybevetve értékelni, és a 
sokféle befolyásoló tényező miatt megfelelő kétnyelvű kontrollcsoportot is nehéz találni. A 
felsoroltakra hivatkozva a kétnyelvűséget vizsgáló szakemberek többsége (Appel-Muysken, 
1987; Baker, 2002; Guangwei, 2008; Skutnabb-Kangas, 1984; Williams és Snipper, 1990.) 
egyetért abban, hogy a bilingvis kompetenciaméréseket bizonyos fenntartással érdemes 
értékelni.  

Skutnabb-Kangas (1984) már a korai kutatások eredményeit összegezve levonja a 
következtetést, hogy a kétnyelvűségi hatás milyensége elsősorban attól függ, hogy milyen 
körülmények között szerzett a kétnyelvűség, de összességében tekintve több a pozitív hatás. 
Ezeket négy csoportba rendezi: fejleszti az általános intelligencia fejlődését, a divergens 
gondolkodást, a nyelvi elemző készséget és metanyelvi tudatosságot, valamint a 
visszajelzések és nem verbális kommunikáció iránti érzékenységet. Egy későbbi munkájában 
(Skutnabb-Kangas, 1998) empirikus adatokkal alátámasztva kibővíti a két- vagy 
többnyelvűek egynyelvűekkel szembeni előnyeinek listáját azzal, hogy jobban teljesítenek a 
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kognitív rugalmasságot és a kreativitást mérő teszteken is, illetve gyorsabban és jobban 
tanulnak további nyelveket is. Ez utóbbit későbbi vizsgálatok is megerősítik (Keshavarz és 
Astaneh, 2004).  

A kétnyelvűséget kutatók egy része (Baker, 2002; Cummins, 1978, 1999, 2000; 
Crawford, 1997, 1998, 2005) azt vallja, hogy nincs olyan modern empirikus vizsgálat, 
amelyik a kétnyelvűség negatív kognitív és nyelvi hatásait bizonyítaná, ennek ellenére a 
közhiedelemben még mindig élnek képzelt hátrányok. Például az, hogy egy második nyelv 
megtanulása és használata csökkenti az első nyelvbeli képességeket, vagy hogy a két nyelven 
való gondolkodás megterhelő és csökkenti a gondolkodás hatékonyságát. Amikor ezek a 
szakemberek módszeresen megcáfolják a kétnyelvűségnek tulajdonított negatív hatásokat, és 
összefoglalják az újabb kutatási eredményeket, a kétnyelvűségnek különböző műveletekre 
kifejtett pozitív hatásait hangsúlyozzák. Ezek a divergens és kreatív gondolkodás (gyorsaság, 
flexibilitás, eredetiség, kivitelezés), az asszociációs készség (szélesebb körű asszociálás), a 
fogalomalkotási képesség, a metanyelvi tudatosság, és a kommunikatív érzékenység (pl. 
útmutatások megértésében), amelyeknek a kétnyelvűekben bizonyított magasabb szintjéhez 
egy magasabb szintű szelektív figyelem is kötődik (az irreleváns tényezőket jobban kiszűrik 
észleléskor).  

A kétnyelvű oktatásról szóló szakirodalomban a kutatások egy csoportja a két nyelven való 
tanulás pozitív kognitív hatásait gyakran a két tannyelvű és egynyelvű tanulók összehasonlító 
iskolai eredményesség vizsgálatával támasztják alá (Falsgraf, 1998; Greene, 1998; Krashen, 
1998, 1999; Krashen, at al., 2000; Krashen és McField, 2005; Ramirez, 1998; Tinajero, 
2005). E kutatások kiindulópontja, hogy a nyelv a gondolkodástól elválaszthatatlan (annak 
eszköze és kifejezési formája is). A célnyelven is elsajátított, idegen (célnyelvi) 
terminológiával kifejezett tudáselemek újabb kapcsolódási pontokat biztosítanak a tanuló már 
meglévő tudáselemeivel, és ezáltal teszik hatékonyabbá az ismeretszerzést (Csapó, 1992, 

Genesee, 1994, 2001), beleértve a nyelvtanulást is, aminek következtében az iskolai 
oktatásban általában eredményesebbek a kétnyelvű tanulók, mint az egynyelvűek. 
Lényegében ez képezi az alapját a hagyományos módszereknél sikeresebb nyelvtanulással 
kecsegtető, és ezért egyre inkább teret hódító szaktárgyi tartalomhoz kapcsolódó 
nyelvoktatásnak is (Egenberger; 2002; Jorgensen és Tedick, 2001; Stoller, 2002). Annak 
ellenére, hogy hazai mérések nem történtek a kétnyelvű oktatás kognitív hatásainak a 
vizsgálatára, a két tanítási nyelvű középiskolák kiemelkedő szaktantárgyi eredményei 
közvetve alátámasztják a külföldi tapasztalatokat. Ezek az eredmények néha tudásmérések 
(Franyó, 1992), többnyire pedig a kétnyelvű iskolák eredményességi mutatói révén 
bizonyítottak, beleértve a kétnyelvű tanulók tantárgyi versenyeredményeit, és a 
szaktárgyakban elért, kiemelkedő érettségi és felvételi eredményeket (Bognár, 2000a, 2000b; 
Gimnáziumi sorrendek, 2005; Oktatási Minisztérium, 2002; Neuwirth, 2003, 2005; Neuwirth 
és Horn 2006, 2007; Vámos, 1999; 2007). 

A külföldi kutatások másik nagy csoportját azok képezik, amelyek a kétnyelvű oktatásban 
tanulók célnyelvi vagy többségi nyelvi kompetenciáinak (felszíni és kognitív) a mérésén 
alapulnak. Ezek közül egyesek a mért kognitív nyelvi kompetencia alacsony szintjével 
magyarázzák az iskolai kudarcot, amint ezt a kölcsönösségi hipotézis kapcsán (4. 3 rész) már 
bemutattam. Más iskolai bilingvis kompetenciamérések a kétnyelvű oktatás nyelvi fejlődésre 
való hatását tanulmányozzák. Számos kisebbségi kétnyelvű oktatással foglalkozó szakember 
(Cohen, 2002; Cummins, 1998, 1999, 2000; Falsgraf, 1998; Greene, 1998; Kessler, 1984; 
Korppi, 2003; Krashen, 2000; Ramirez, 1998; Tinajero, 2005) empirikus nyelvi mérésekkel 
bizonyítja, hogy a megfelelő, additív kétnyelvű oktatásban résztvevő tanulók célnyelvi, illetve 
többségi nyelvi kompetenciái hatékonyabban fejlődnek, mint az egynyelvű oktatásban 
tanulóké. Bár ilyen jellegű hazai összehasonlító nyelvi mérések még nem történtek, ami 
kiemeli jelen kutatás fontosságát, a középiskolák különböző idegennyelv-ismereti mutatói, a 
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nyelvvizsgaeredmények, a hagyományos és az újabb kétszintű nyelvi érettségi eredmények 
(Nikolov, 2003; Petneki, 2002; Vámos, 2007) a két tanítási nyelvű középiskolai tanulóknak az 
átlaghoz viszonyított magasabb szintű idegen-, illetve célnyelv tudását bizonyítják.   

Az utóbbi évek kutatás-módszertanilag megalapozottabb mérései megerősítik azokat a 
korábbi nemzetközi vizsgálatokat, amelyek a kétnyelvűség pozitív hatásait hangsúlyozzák, de 
azt is igazolják, hogy a felszíni és kognitív kompetenciák viszonya és az iskolai teljesítményre 
való hatásuk jóval bonyolultabb, minthogy azt egyszerű általánosításokban meg lehetne 
fogalmazni. Továbbra is kiemelik, hogy a kétnyelvűség kognitív hatásaiban a háttértényezők 
közül a legmeghatározóbb az, hogy milyen típusú a kétnyelvűségi helyzet, amelyben az 
oktatás történik, és milyen a kétnyelvű oktatás típusa, viszont sok egyéb tényező is számít 
(szociális háttér, egyéni adottságok, életkor, a tanuláshoz való viszonyulás stb.). A bilingvis 
kompetencia mérésénél ezeket feltétlenül figyelembe kell venni, hiszen a „… különféle 
tesztek különféle hozzáférési utakat aktivizálhatnak…”, és az is nyilvánvaló, hogy „… a 
kísérleti helyzetek nem tükrözik adekvátan a való életet…” szögezi le Langman (1995, 14.). 
Szerinte (Langman, 1994) a kétnyelvűséget a négy szinten definiált kontextus - nyelvi, 
interakciós, beszélőközösségi és történelmi-társadalmi - függvényében érdemes 
tanulmányozni, mivel ezek jelenségei befolyásolják a leginkább a nyelvtudást és 
nyelvhasználatot. 

Nézzük meg, hogy milyen tanulmányozott háttértényezők hozhatók összefüggésbe a 
nyelvtanulással, mert ezek a bilingvis kompetenciák kialakulásában is fontos szerepet 
játszanak, ezért ennek mérésekor ajánlatos ezeket figyelembe venni.  

A nyelvtanulás során az egyéni tényezők közül az egyik legfontosabbnak az életkor 
bizonyult. A szakirodalom alapján számos tanulmány alátámasztja (Csapó, 2001; Johnstone, 
2004; Singleton és Lengyel, 1995; Várkuti, 2007b.), hogy a nyelvtudás szoros összefüggésben 
van az életkorral, illetve a nyelvtanulással eltölt időtartammal. A bilingvis kompetencia 
magasabb szintjének a hatékony elsajátítása is életkor függő és a kognitív képességeket kutató 
szakemberek megállapítása szerint ez összefüggésben van azzal, hogy az absztrakt 
gondolkodási képesség később, az ifjúkorhoz közeledve jelentősebben fejlődik, mint fiatalabb 
korban (Genesee, 2001).  

Számos, elsősorban hazai iskolai tudásmérés, beleértve az idegennyelv-tudás mérését is 
(Csapó, 1998, 2001, 2002a, 2002b; Csizér, et al., 2001; Erdélyi, 2007), szoros és egyértelmű 
összefüggést tárt fel a tanulók tanulmányi előmenetele (és ezen kívül a tanuláshoz való pozitív 
hozzáállás, valamint a továbbtanulási szándék) és a szülők végzettsége között. Minél 
magasabb fokú a szülők végzettsége, annál eredményesebb a tanulók iskolai előmenetele.  

Tanulmányok sora bizonyítja, hogy az életkor és a szülők iskolázottsági szintje mellett sok 
más háttértényezőnek is fontos szerepe van az iskolai nyelvtanulásban, úgymint a tanulóknak 
a tanuláshoz való, illetve a tantárgyhoz való viszonya, és a tanulók általános tanulási 
képessége (Csapó 2001; Dörnyei és Skehan, 2002; Erdélyi, 2007; Réger 2001, 2002; Várkuti, 
2009).  

Annak érdekében, hogy a nyelvi tesztekkel mért eltéréseket valóban nyelvi tudásbeli 
tényezőkre lehessen visszavezetni, a kutatás-módszertanilag legkörültekintőbb vizsgálatok 
igyekeznek a kísérleti csoportot és a kontroll csoportot a legfontosabb háttértényezők 
(változók) szempontjából (úgymint életkor, szülői végzettséggel jellemzett szocio-gazdasági 
háttér, tantárgyhoz és tanuláshoz való viszony stb.) egyenértékűvé tenni (Göncz, 2004, 2006, 
2007).  

A továbbiakban, az eddig feltárt elméleti keret ismeretében, azt nézzük meg, hogy a hazai 
formális két tanítási nyelvű oktatás körülményei között a felszíni és kognitív nyelvi 
kompetenciák mérésére szolgáló eszközök elkészítéséhez milyen eddigi külföldi és hazai 
tapasztalatokat lehet támpontként felhasználni.  
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14. ábra  A bemenet-iskolai kontextus modell  
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  (Forrás: Vámos, 2008c) 

5. A jelen kutatásban használt mérőeszközök elkészítésének forrásai és elvei  
Tekintettel arra, hogy a kétnyelvű oktatásnak a hatását a tanulók felszíni és kognitív 

célnyelvi kompetenciáinak a fejlődésére hazai körülmények között még nem tanulmányozták, 
a nyelvhasználati képességek e két szintjének a mérésére nincsenek hazai körülmények között 
kipróbált és bevált, ellenőrzött mérőeszközök, ezért kitüntetett figyelemmel követtem azokat 
az eddigi munkákat, amelyek a saját bilingvis mérőeszközök elkészítésében segítséget 
nyújthattak. Az általam kutatott terület a hazai két tanítási nyelvű oktatás hatásának a 
vizsgálata a célnyelvi felszíni és kognitív nyelvi kompetenciákra, mely utóbbi szaktárgyi 
elemmel bővítve (Baker, 2002) magába foglalja a biológia területéhez kötődő kognitív nyelvi 
kompetenciát is. Ezen túl a kutatás kiterjed a kétnyelvű oktatásnak a biológia területspecifikus 
analógiás gondolkodásra kifejtett esetleges hatásának a vizsgálatára is. Tekintettel a kutatási 
terület összetettségre, az áttanulmányozott és az Elméleti háttér eddigi részeiben bemutatott 
szakirodalom több, látszólag egymástól független területet ölel fel. Amint Vámos (2008c) 
modellje (14. ábra) a kétnyelvű oktatásról ezt szemlélteti, a célnyelven tanítás a szaktantárgy 

és az idegen nyelv tanításának soktényezős integrációja, ezért a vizsgálata is sokirányú 
szakirodalmi tájékozódást tesz szükségessé.  

Az áttanulmányozott iskolai kétnyelvűséggel foglalkozó külföldi munkák, bár elsősorban 
kisebbségi kétnyelvűséggel kapcsolatosak, amelynek a hazai két tanítási nyelvű oktatásban 
szerzett kétnyelvűségtől eltérőek a jellemzői, biztosítják az empirikus kutatás elméleti 
hátterét, kutatás-módszertani támpontokat nyújtanak, és felhívják a figyelmet a legfontosabb 
háttértényezőkre. Az iskolai kétnyelvűség hatásainak vizsgálatában, a tannyelv ismeretének 
mérésekor elsősorban a bilingvis kompetenciákat célozzák meg. A kognitív teóriák által 
kidolgozott elméleti keretekre alapozva, a felszíni (BICS) és a kognitív (CALP) nyelvi 
kompetenciák mérése nyelvi tesztekkel a kisebbségi kétnyelvű oktatás esetében igen elterjedt 
(Baker, 2002; Cummins, 2003b; Göncz, 2004, 2006, 2007; Skutnabb-Kangas, 1984). A 
magyar anyanyelvű, de iskolában szaktantárgyakat angolul tanulók célnyelvtudásának 
mérésekor is célszerű a külföldi tapasztalatokat alapul véve a bilingvis kompetencia kétféle 
nyelvi szintjét vizsgálni, természetesen a hazai sajátosságok figyelembevételével.  

Az elmúlt két évtizedben megjelent kétnyelvűséggel és két tanítási nyelvű oktatással 
kapcsolatos (az előző részekben ismertetett) hazai publikációk segítettek megismerni az egyes 
kétnyelvűségi fogalmak hazai vonatkozású értelmezéseit, a két tanítási nyelvű oktatás hazai 
rendszerét, az ezzel kapcsolatos eddigi kutatások eredményeit, a kétnyelvű oktatásban 
dolgozó pedagógusok tapasztalatait és a középiskolai két tannyelvű oktatás 
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eredményességének mutatószámait. Ezen tudás birtokában lehet figyelembe venni a hazai két 
tanítási nyelvű oktatás sajátosságait az angol célnyelvi bilingvis kompetenciákat mérő 
tesztjeim elkészítésekor. 

Mivel az empirikus vizsgálat sikeressége nagymértékben függ attól, hogy a tesztek 
megfelelnek-e a célkitűzéseknek és mennyire megbízhatóak, kiemelt gondossággal 
határoztam meg azokat az elveket, amelyek alapján összeállítottam, majd alkalmaztam őket.  
A mérőeszközök jobb jóságmutatóinak az érdekében, a szakirodalmi tájékozódásom kiterjedt 
a nyelvi mérésekre általában (Bárdos, 2002; Csapó, 1993; Csapó és Németh, 2002; Falus, 
2000), és mivel a biológia területéhez kapcsolódó analógiás gondolkodás eredményessége 
angol célnyelven a szaknyelvismeret függvénye is, a szaknyelvhasználat területére (Bates és 
Dudley-Evans, 1976; Kurtán, 2003.) is. 

A mérőeszközeim elkészítése érdekében az általam áttanulmányozott szakirodalom külön 
körét képezik azok a nagyszabású hazai középiskolai vizsgálatok, amelyek az angol 
nyelvtudást (Csapó, 1998; Bukta és Nikolov, 2002), és a gondolkodás különböző típusú 
folyamatainak (induktív-, analógiás- és deduktív- gondolkodás, problémamegoldó képesség 
stb.) az eredményességét mérték (Csapó, 2002c). Mivel a célnyelven való analógiás 
gondolkodás sikerességének a mérését is megcéloztam, a megfelelő mérőeszköz 
elkészítéséhez az analógiás gondolkodásnak az ismeretszerzésben való szerepéről és a nyelvi 
rendszerekhez való kötődéséről is tájékozódtam a szakirodalomból (Csapó, 1992). A 
területspecifikus, vagyis valamilyen tantárgyhoz kötött kognitív célnyelvi képességeknek a 
mérésére nem találtam utalást az áttanulmányozott külföldi és hazai szakirodalomban, csak az 
általános kognitív célnyelvi kompetenciák vizsgálatára. Pedig a szaktantárgyak célnyelven 
oktatásának a sikere elsősorban a szaknyelvi kognitív nyelvi képességen múlik, amint azt 
Baker (2002) kiemelte, amikor a szaktárgyi elemmel kibővítette a bilingvis kompetenciát. 
Ezért a saját kétnyelvű oktatásbeli tapasztalataimat és az anyanyelven történő biológia 
területspecifikus analógiás gondolkodásmérés hazai tapasztalatait (Nagy L., 2006a) ötvözve 
készítettem el a célnyelvű biológia területspecifikus analógiás gondolkodásmérő tesztet. 

A felmérés megtervezésekor figyelembe vettem az elméleti megfontolásokat, de mellette a 
gyakorlati korlátokat is. El kell fogadni, hogy a teszttel való mérés mindig közvetetten méri 
azt, amit szeretnénk. „A mérés csak akkor jó, ha pontos és megbízható (márpedig egy mérés 
csak annyira pontos, amennyire a mérés eszköze is az). ” (Bárdos, 2002:35). Valamennyi teszt 
összeállításakor igyekeztem szem előtt tartani a legfontosabb jóságmutatókat, elsősorban azt, 
hogy a tesztjeim valóban relevánsan mérjék azt, amire készültek (validitás), legyenek 
megbízhatóak (reliabilitás) és praktikusak (hatékonyság). A tartalmi validitás  érdekében a 
célba vett jelenségeket, úgymint az angol felszíni nyelvi és kognitív nyelvhasználat jellegzetes 
mutatóit, vagy a biológiai analógiás gondolkodást igyekeztem átfogóan, megfelelő 
mélységben és lehetőleg jellegzetesen reprezentálni a tesztek feladataival. Bár nem szigorúan 
tananyaghoz kapcsolódó tudásmérők a tesztjeim, az elfogadási validitás érdekében, vagyis 
hogy tanulók vegyék komolyan a teszteket, és ne legyen sok a téves, a hamis vagy a lekezelő 
válasz, igyekeztem olyat kérdezni, amit a tanuló tanult, vagy elismeri, hogy tudhatná. 
Mindezek elvégzése közben fontos szempont volt a praktikusság, mert az egész mérési 
folyamat kivitelezhetősége, lebonyolításának körülményei, gazdaságossága (a fizikai 
megvalósítás szervezettsége és logisztikája) nagymértékben befolyásolja a megbízhatóságot, 
vagyis a mérési hibát (Bárdos, 2002; Csapó, 1993; Falus és Ollé, 2000; Varga, 2000). 

5. 1. A nyelvi mérőeszközök 
A felszíni (BICS vagy I teszt) és a kognitív (CALP vagy II teszt) nyelvi 

kompetenciatesztek lényegében bilingvis nyelvi és nyelvhasználati ismereteket és készségeket 
mérnek azáltal, hogy azt vizsgálják, hogy a tanuló a feladatokban milyen sikeresen 
alkalmazza a nyelvi lexikai, szintaktikai és szemantikai eszközöket a megfelelő funkciókban. 
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Mivel arra nincs lehetőség, hogy a nyelvi kompetenciák valamennyi összetevőjét mérjük, 
igyekeztem a legjellegzetesebb nyelvhasználati elemeket, az un. mutatókat megragadni a 
feladatokban, amelyeknek a segítségével gyűjtött számszerűsíthető adatokból következtetni 
lehet a kísérleti személyek nyelvi kompetencia szintjére. A kétnyelvűségi mutatók 
megállapításakor a szakmai-elméleti validitás biztosítása érdekében, a kisebbségi 
kétnyelvűséggel foglalkozó és jelentős tapasztalattal rendelkező szakemberek tanulmányaihoz 
(Skutnabb-Kangas 1984; Baker, 2002, Göncz, 2006, 2007) fordultam segítségért. A kétféle 
nyelvi kompetencia eltérő nyelvi sajátosságokkal és nyelvhasználati mutatókkal jellemezhető, 
amelyeknek a mérésére szolgáló legmegfelelőbb teszttechnikák is eltérőek. Ezt igyekeztem a 
kétféle teszt feladatainak összeállításakor messzemenően figyelembe venni. A jelen 
kutatásban használt angol célnyelvű felszíni és kognitív nyelvi teszteket egy kisebb szabású 
felmérésben előzetesen alkalmaztam és a feladataik révén alkalmasnak bizonyultak a bilingvis 
kompetencia két nyelvhasználati szintjének a mérésére, és az egyes nyelvhasználati eszközök 
eltérő ismeretének a feltárására is (Várkuti, 2008c). A kutatásban használt BICS és CALP 
tesztek egyes konkrét feladatait részletesen A vizsgálat eszközei részben mutatom be, viszont a 
továbbiakban összefoglalom a tesztek legfontosabb jellemzőit.   

5. 1. 1. A felszíni nyelvi kompetenciateszt  
Amint a 4.3. részben  bemutattam, a felszíni nyelvi kompetencia, mint az általános 

kommunikáció eszköze olyan nyelvi elemeket tartalmaz, amelyek sikeres kommunikációt 
tesznek lehetővé a hétköznapi életben, amikor konkrét, bizonyos kontextushoz kötődő 
helyzetben kell használni a nyelvet, és a szituáció nem verbális elemei is segíthetnek a 
megértésben. Így a legfontosabb mutatói a kiejtés, a beszédfolyamatosság, az alapszókincs, az 
alapvető nyelvtani ismeretek, és a kommunikatív képesség, vagyis az előzőek nyelvi és 
szociolingvisztikai szempontból is helyes használata. Bár kezdetben a szóbeli mutatók mérése 
(beleértve a kiejtést és a folyékony beszédet) terjedt el, könnyebb kivitelezhetősége és 
kutatás-módszertanilag nagyobb megbízhatósága miatt, ma többnyire a kisebbségi 
kétnyelvűség esetében is (amikor a többségi beszélőközösségben a tanulók informálisan 
kialakuló másodnyelvi felszíni nyelvi kompetenciája szóbeliséghez kötődik) az írásbeli 
kommunikatív kompetenciamérést részesítik előnyben. (Göncz, 2006, 2007). Az általam 
vizsgált kísérleti és hazai kontroll mintákban az angolt, mint célnyelvet, illetve mint idegen 
nyelvet a tanulók formális oktatás keretében sajátítják el, amely erősen írásbeli jellegű. Ezen 
túl, a célnyelvi beszélőközösség hiánya miatt a szóbeliség többnyire csak a tanórai használatra 
korlátózódik. Egyrészt ezeket figyelembe véve, másrészt praktikussági okokból, a felszíni 
kompetencia mérésére írásbeli BICS tesztet készítettem, amely így a mutatók közül csak a 
szókincset, a nyelvtani tudást és a kommunikatív nyelvhasználatot méri. A teszt érvényességét 
kissé aláássa az aránytalanság, hogy a szóbeli képességek mérését kihagytam, ugyanakkor 
növeli a megbízhatóságát, hiszen az írásbeli mérésnél kisebb a hibalehetőség, mint a 
szóbelinél. Ráadásul az írásbeli mérőeszköz relevanciáját növeli az a tény, hogy az írásbeliség 
dominanciája végigkíséri a nyelvoktatásunkat. 

A BICS tesztet olyan feladatokból állítottam össze, amelyek tartalmilag a szókincs 
bőségét, a szókincs (szemantikai és nyelvtani funkcióbeli) működőképességét, vagyis a 
szavak megfelelő nyelvtani szerkezetekben való használatát mérik adott hétköznapi 
beszédhelyzetekben. A hangsúly a kommunikatív jellegen van, ezért igyekeztem a Bárdos 
(2002:128) által kiemelt, a kommunikatív nyelvtani tesztre vonatkozó kritériumokat 
figyelembe venni, amelyek szerint a feladatokban a lényeg a jelentésen van és nem a nyelvi 
formákon, és a feladatok egyértelműek abban, hogy kik kommunikálnak, és mi a 
kommunikatív cél. Ennek érdekében a kommunikatív tesztfeladatokat szöveg, rajz vagy 
vázlat segítségével többnyire egy felismerhető szituációban helyeztem el, ahol a tanulóknak 
lehetőségük van arra, hogy saját maguk alkossák meg az adott kontextushoz illő választ, úgy, 
hogy mozgósítják a lexikai és nyelvtani ismeretüket a szövegkohézió megteremtéséhez.  
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A szem előtt tartott nyelvi mutatók és kritériumok eleve megszabják az alkalmazható 
mérési teszttechnikákat. A népszerű diszkrétpontos9 feleletválasztós tesztvariációk, amikor 
csak egy-egy adatra kérdez a feladat, bár érdemük, hogy objektíven értékelhetőek, nem 
alkalmasak felszíni nyelvi kompetenciamérésre, így mellőztem őket. Ezzel szemben az 
integrált tesztelési módszer, amely lényegében szövegértési és szövegalkotási feladat is 
egyben, és ami nem azt méri, hogy a tanuló képes-e egyetlen kis információt megadni, hanem 
azt, hogy képes-e egyszerre többféle információt feldolgozni, alkalmasabb a kommunikatív 
nyelvi kompetencia mérésére, ezért ezeket alkalmaztam. A tesztben igyekeztem a passzív és 
aktív, valamint az objektíven és szubjektíven értékelhető integráló feladatokat ötvözni. Egyes 
tesztfeladataimban objektív elbírálású integráló teszttechnikát alkalmaztam, úgymint szöveg-
kiegészítés egy hiányos levélben, illetve egy szövegértéses feladatban, amelyben egy 
paragrafus összekevert mondatait kell értelemszerűen sorba rendezni. A többi feladatban 
szubjektíven értékelhető (több megoldása is lehetséges) integráló technikával teszteltem. 
Ilyenek egy képsor alapján bemutatott történet leírása, ami lényegében irányított fogalmazás 
és információátvitel is (mert képleírás), egy szituációs játék (a zöldségesnél), amely a 
szociolingvisztikai szempontú kommunikatív kompetenciát is jól méri, és egy a szavak 
jelentésének a megmagyarázását elváró feladat. Ezeknek a feladatoknak az elbírálása 
időigényesebb és kevésbé objektív, viszont a tanulóknak lehetőségük van megalkotni a saját 
válaszukat, ami, mint láttuk, fontos kritériuma a felszíni nyelvhasználati tudás mérésének.  

5. 1. 2. A kognitív nyelvi kompetenciateszt 
A kognitív nyelvi kompetencia elvontabb, magasabb szintűnek tekintett nyelvtudás, amely 

lehetővé teszi, hogy a nyelv a gondolkodás, a világ megismerésének és megértésének az 
eszköze lehessen. Mivel sikeres nyelvhasználatot biztosít elvont, többé-kevésbé 
dekontextualizált, vagy csak verbális eszközöket használó helyzetekben is, mint amilyen 
többnyire az iskolai oktatás, szoros kapcsolatban van az iskolai teljesítménnyel (lásd 4. 3 
rész). Ennek a nyelvi szintnek a legjellemzőbb mutatói azok a nyelvi eszközök, amelyekkel a 
nyelvhasználó bonyolult értelmi műveleteket képes elvégezni. Így egy gazdagabb, árnyalt 
nyelvhasználatot biztosító, absztrakt szavakat is magába foglaló szókincs, és komplex 
nyelvtani szabályok ismerete és tudatos használata, vagyis metanyelvi tudatosság. A kognitív 
nyelvi kompetencia mutatóinak a mérése többnyire írásban történik, és sok hasonlóságot 
mutat a hagyományos iskolai idegennyelvtudás-méréssel. A 4.4. részben ismertetett, a 
kisebbségi kétnyelvűségi oktatásban végzett vizsgálatok sora kimutatta, hogy az iskolai 
kudarc oka legtöbbször a kisebbségi tanulók nem megfelelő szintű kognitív tannyelvi 
kompetenciája a többségi nyelvű iskolában. Természetesen a magyar-angol két tannyelvű 
középiskolai oktatásban is a tanulók kognitív célnyelvi kompetencia szintje határozza meg a 
különböző iskolai tantárgyak célnyelven tanulásának a sikerét.   

A jelen felmérésben használt írásbeli kognitív nyelvi kompetenciatesztet olyan 
feladatokból állítottam össze, amelyekben a kognitív nyelvi mutatók, elsősorban az elvontabb 
szókincs és a bonyolult nyelvtani megoldások precíz ismerete és helyes, tudatos alkalmazása 
szükséges a sikeres nyelvhasználathoz, mert non-verbális kontextus nem segít. Az elemi 
nyelvi alkotórészek pontos használatának a feltérképezésére a dekontextualizált helyzetben 
többnyire az objektív diszkrétpontos teszttechnikákat alkalmaztam. Ilyenek a szókincset és 
nyelvtani tudást mérő feleletválasztós tesztfeladatok, amelyekben a helyes megoldást kell 
kiválasztani a disztraktorok közül. Szintén diszkrétpontosak, egyetlen helyes megoldással a 
párosítási és a kétválasztós feladatok is, amelyek komplex lexikai, szemantikai és szintaktikai 
készséget igényelnek, akárcsak a hiányos mondatok kiegészítése megadott szó segítségével, 
amihez szintén megfelelő kognitív nyelvi eszköztár szükséges. A teszt dekontextualizált 
nyelvi szituációjú produktív feladatai, amelyekben szemantikailag, illetve nyelvtanilag 

                                                 
9 a feladatnak egyetlen helyes megoldása van 
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megfelelő, viszonylag elvontabb szavakat kell a tanulóknak mozgósítaniuk a szókészletükből, 
többféle megoldást is elfogadnak. A bonyolultabb integráló teszttechnikákat, például 
tömörítést, irányított fogalmazást, esszéírást stb., bár komplexebb lexikai, szemantikai és 
szintaktikai készséget igényelnek egyszerre, tehát egyszerre több nyelvi mutatót mérnek, 
kevésbé alkalmaztam, elsősorban azért, mert megíratásuk nagyon időigényes, és értékelésük 
túlságosan szubjektív.  

5. 2. A biológia területspecifikus analógiás gondolkodásmérő teszt  
A célnyelven való tanulásnak a gondolkodásra kifejtett lehetséges hatásait a biológia 

tantárgyhoz kapcsoltam vizsgálom, aminek több, elméleti és gyakorlati megfontolásból eredő 
oka is van. A kognitív pedagógia kutatásai igazolták, hogy a természettudományok, köztük a 
biológia tanulása (Nagy M., 2001) a kognitív gondolkodás különböző területeinek (deduktív, 
valószínűségi-korrelatív, és induktív) a fejlődését rendkívüli módon fejlesztik, amelyek közül 
az induktív gondolkodásnak, beleértve az analógiás gondolkodást, van a legfontosabb szerepe 
az új tudás megszerzésében (Csapó, 2002c). Ha ezen túl azt is figyelembe vesszük, hogy 
akárcsak anyanyelven, a célnyelven való tanulás esetén is, a szakkifejezések a 
gondolkodásban oly fontos tudáshálót, illetve a logikai sémát bővítik, akkor célszerű a 
célnyelven való tanulásnak az analógiás gondolkodásra kifejtett hatását vizsgálni.   

A biológia területéhez kapcsolódó analógiás gondolkodás mérését céloztam meg, mert 
számos hazai vizsgálat történt az iskolai hatékonyságot megszabó analógiás gondolkodás 
mérésére (Csapó, 1998), aminek köszönhetően léteznek hosszabb fejlesztési folyamat 
eredményeként létrehozott, többször kipróbált, és jó tesztelméleti mutatókkal rendelkező 
magyar nyelvű feladatok, köztük is kimondottan az analógiás gondolkodást mérő biológia 
feladatok (Nagy L., 2004, 2006a, 2006b), amelyeket támpontként használtam. Bár ezeket a 
feladatokat általános iskolai mérésekre alkalmazták, így nemcsak nyelvileg, de tartalom és 
komplexitás terén is adaptálni kellett őket a középiskolai tanulók szintjére, az empirikus 
kutatásom e részének a szakmai-elméleti validitását növeli a hasonló méréseket végző hazai 
szakemberek tapasztalata (Csapó, 1992, 1993, 1998, 2002a; Nagy L., 2000a, 2000b, 2001, 
2002, 2004, 2006b). Az előbbieken túl, az analógiás gondolkodást mérő teszt biológia 
tantárgyhoz kapcsolását indokolja a saját középiskolai angol célnyelvű biológiatanári 
tapasztalatom, és mellette az a tény is, hogy a vizsgálatban résztvevő, biológiát angolul tanító 
kétnyelvű gimnáziumok osztályai és csoportjai ugyanazt a biológia tankönyvsorozatot 
(Várkuti, 1998, 1999c, 1999d) használják a tanuláshoz, így a kísérleti csoport tanulóinak 
célnyelvi felkészültsége a szakterületen várhatóan nagyjából azonos, ami növeli a mérés 
validitását.  

Mivel a terminológia „kognitív egységek összessége, amely a szakmai ismereteket 
reprezentálja” (Kurtán, 2003:168), a biológiához kapcsolódó teszt egy időben méri a szakmai 
tartalmi tudást, a biológiai gondolkodást és a kifejezésükre szolgáló nyelvismeretet, vagyis a 
kognitív célnyelvi kompetencia biológia területspecifikus részét. A vizsgálat ezen részénél az 
a kiindulópont, hogy a megfelelő szintű tannyelvi (anyanyelvi vagy célnyelvi) kommunikatív 
és kognitív szaknyelvismeret megszabja a tudást (természetesen a tudás is a szaknyelvet), 
tehát a teszteredményekből a biológia analógiás gondolkodás szintjén túl arra is lehet 
következtetni, hogy elég fejlett-e a két tannyelvű tanulók angol célnyelvi kompetenciája a 
kívánt kognitív szerep elvégzésére, vagyis ahhoz, hogy sikeresen használják tannyelvként 
biológiatanulásra.  

A biológia analógiás gondolkodásmérő teszt feladatainak az elkészítésekor figyelembe 
vettem, hogy a tartalmi validitás érdekében a feladatok jellegzetes biológia fogalmakhoz és 
jelenségekhez kapcsolódjanak, és azokhoz társítható analógiákat tartalmazzanak. A feladatok 
megoldása ne igényeljen alapos, részletekbe menő biológiatudást, és a megadott analógiák 
összefüggéseinek a felismerése segítse a megoldást. Mivel a tesztfeladataim olyan sajátos 



 56 

területspecifikus szókinccsel operálnak, ami biológiaórán a tananyaghoz kötötten sajátítható 
el, csak a felsőbb (3. és 4.) évfolyamos tanulókkal történt mérés, akik már megszerezhették a 
feladatok elvégzéséhez szükséges biológiatudást és szaknyelvi ismeretet is (anyanyelven és 
célnyelven egyaránt). Ugyancsak az elfogadási validitás elvének megfelelően a tanulók a 
tesztet tannyelvükön írták meg (vagyis a magyar-angol kísérleti csoport angolul, a kontroll 
csoport magyarul), ami oktatás-pszichológiai szempontból is elvárható alapvető követelmény. 

Bár a feladataim tartalmilag nem kapcsolódnak kizárólagosan és szigorúan a biológia 
tanórán tanultakhoz, a megoldáshoz szükséges az a gondolkodási képesség, ami az iskolai 
biológiatanulás, tágabb értelemben a természettudományok tanulása során kifejlődött a 
tanulókban. A tesztfeladatok az új ismeretek megszerzéséhez elengedhetetlen induktív 
gondolkodás egyik típusát, az analógiás gondolkodást mérik, amely úgy eredményez új 
tudást, hogy az nem szükségszerűen következik az előzőekből, hanem a helyzetek 
hasonlóságainak és különbözőségeinek elemzése során szabályokat állapítunk meg, vagyis 
analógiákat keresünk, és ennek alapján terjesztjük ki tudásunkat a tapasztalatainkon kívüli új 
területekre. Az analógiás gondolkodás segít, amikor bizonyos megfigyelések, tapasztalatok 
eredményeit (ez az un. forrásanalógia) új helyzetekben (ami az un. célanalógia) alkalmazzuk, 
vagyis a tudásunkat az egyik helyzetről a másik hasonlóra átvisszük (Nagy. L, 2006b). Az 
általam kidolgozott feladatok egy része az analógiás gondolkodásmérésben nagyon elterjedt 
teszttechnikát, a szóanalógiákat alkalmazza, de ezek biológiára adaptáltan biológia 
tartalmúak. Olyan teszttechnikákat alkalmazó feladatok is vannak a mérőeszközben, amelyek 
az iskolai biológia tudásmérő tesztekben is gyakoriak, úgymint párosítás, kiegészítés, 
funkciók megfogalmazása, de a feladatok mindig analógiákon alapulnak.  

A jelen kutatáshoz készített angol nyelvű, biológia területspecifikus analógiás 
gondolkodásmérő tesztet egy kisebb szabású felmérésben kipróbáltam (Várkuti, 2008b), 
amelynek során a teszt megfelelő mérőeszköznek bizonyult. Ez a felmérés azt is igazolta, 
hogy a résztvevő magyar-angol tannyelvű tanulók biológia szaknyelvi elemmel bővített angol 
bilingvis kompetenciája megfelelően magas szintű ahhoz, hogy tannyelvként használják. 

A Biológia témájú analógiás teszt, illetve az angol nyelvű változat, a Biology-based 
analogy test feladatait részletesen A vizsgálat eszközei részben mutatom be.  

Az elméleti háttér feltárásával igyekeztem megvilágítani az általam tanulmányozott 
problémakör főbb területeit a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb kutatási vívmányokkal. Ezen 
túl igyekeztem felhívni a figyelmet a vizsgált terület fontosságára és ráirányítani a figyelmet 
arra, hogy nagyon hiányosak a hazai két tanítási nyelvű oktatással kapcsolatos alkalmazott 
nyelvészeti kutatások. Hiszen ezen iskolák hazai elterjedtsége és hatékonysága ellenére 
nagyon keveset tudunk az iskolai kétnyelvűségről, a kétnyelvű oktatás során végbemenő 
nyelvi folyamatokról, vagy a nyelvtudásra és gondolkodásra kifejtett hatásokról, ami 
indokolja a kétnyelvűségtudományi megközelítésű bilingvis kompetenciavizsgálatokat. Ezen 
hiányosságok pótlása azért is szükségszerű, mert oktatáspolitikai szempontból a fiatalok 
kívánatos két- és többnyelvűségének az elérésére, ami a hazai idegennyelv-oktatás célja is, 
éppen a két tannyelvű oktatás lehet a megjelölt út.  
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Problémafelvetés, célok és azokhoz kapcsolódó hipotézisek  

A hazai kétnyelvűségi oktatás szerteágazó problematikája számos pszicholingvisztikai 
szempontból izgalmas kérdést vet fel. Kutatásom során igyekeztem a saját, kétnyelvű oktatási 
tapasztalatom által motivált, szerteágazó és megválaszolásra váró kérdéshalmazt beszűkíteni 
olyan egyértelműen mérhető nyelvvizsgálati területekre, amelyek a középiskolai 
tantárgyaknak a célnyelven való tanítása kapcsán felvetődő, a későbbiekben bemutatott 
kérdéseknek legalább egy csoportjára választ adhat. Ez volt a mozgatórugója az empirikus 
kutatási témám megválasztásának, és irányította az érdeklődésemet a tanulók bilingvis 
kompetenciájának a tanulmányozására. 

Az Elméleti háttérben bemutatott hazai tanulmányok és elemzések sora közvetve 
bizonyítja a hazai két tannyelvű középiskolák hatékonyságát a magas szintű idegennyelvtudás 
és a versenyképes célnyelvű szaktárgyi tudás megszerzésében, de szinte semmit sem tudunk a 
mögöttes nyelvi jelenségekről, a két tannyelvű oktatást meghatározó bilingvis nyelvi 
kompetenciákról közvetlenül, ami indokolttá teszi a célnyelvi felszíni és kognitív nyelvi 
kompetenciák vizsgálatát. Bár a kisebbségi tanulók kétnyelvű oktatásáról bőséges külföldi 
kutatási tapasztalat halmozódott fel, a nem kisebbségi két tanítási nyelvű oktatásról keveset 
tudunk, annak ellenére, hogy nemzetközi téren is egyre nagyobb teret hódít ez az oktatási 
forma. Mindez kiemeli a két tanítási nyelvű oktatásban végzett bilingvis 
kompetenciaméréseken alapuló vizsgálataim fontosságát.  

Egyértelműnek tűnő elvárás, hogy a két tannyelven tanuló diák idegen nyelvi tudása, 
sokkal fejlettebb, mint azé, aki az iskolai tárgyakat anyanyelvén tanulja, az idegen nyelvet 
pedig csak nyelvi órákon. Ennek ellenére számos kérdés merülhet fel. Azok a pozitív hatások, 
amelyek az Elméleti háttérben bemutatott kognitív elméletek alapján elvárhatóak, valóban 
jelentkeznek-e a hazai két tanítási nyelvű oktatás során? Szignifikánsan lesz-e jobb a 
kétnyelvű tanulók célnyelvi kompetenciája? Ha igen, akkor milyen téren? A kommunikációs 
eszközként funkcionáló felszíni nyelvi kompetenciájuk lesz jobb? Milyen nyelvhasználati 
mutatókban? Fejlettebb lesz-e a kognitív kompetenciájuk, és ha igen, akkor milyen nyelvi 
területeken és mutatókban? Ha a célnyelven való tanulás fejleszti a gondolkodás eszközeként 
működő kognitív nyelvi kompetenciát, azonnal felvetődik az a kérdés is, hogy befolyásolja-e 
a tanulók gondolkodását is. Az is kérdés, hogy milyen ilyen módon lehetne ezt mérni. 

Gyakorlati megfontolásból újabb kérdések vetődnek fel. Azon túl, hogy a bilingvis 
kompetenciát befolyásolja annak tannyelvként használata, vajon milyen más tényezők 
befolyásolják? Azt is fontos lenne tudni, hogy a természetes nyelvhasználati közegtől eléggé 
izoláltan működő hazai magyar-célnyelvű oktatás biztosította bilingvis kompetencia mennyire 
állja meg a helyét nemzetközi összehasonlításban. Ez különösen hangsúlyos kérdés lehet 
napjainkban, amikor az Európai Uniós elvárásokhoz igazodni próbáló idegennyelv-oktatásunk 
hatékony utakat keres a tanulók többnyelvűvé nevelése érdekében. A kérdés fontossága 
indokolttá teszi a bilingvis kompetencia mérések ilyen irányú kiterjesztését, vagyis 
nemzetközi összehasonlításban való vizsgálatát. 

Az empirikus kutatás célkitűzéseit, a hipotéziseimet, és azok helytállóságát vizsgáló 
módszereimet a fenti kérdések megválaszolására irányulóan fogalmaztam meg, illetve 
dolgoztam ki. A szakmai tapasztalaton és érdeklődésen túl, az a tény, hogy a hazai két tanítási 
nyelvű oktatás fontossága és húsz éves sikeres működése ellenére hazai 
kétnyelvűségtudományi megközelítésű mérés még nem történt, alátámasztja a 
témaválasztásom fontosságát, és jelzi a kutatásom hiánypótló szerepét. 

Az alábbiakban a vizsgálat során megfogalmazott konkrét célkitűzéseimet és a felvetett 
problémák megválaszolására adott hipotéziseimet mutatom be.  

1. A címmel összhangban, a vizsgálat során elsősorban arra kerestem a választ, hogy a 
magyar-angol két tannyelvű középiskolai oktatás körülményei hogyan befolyásolják a tanulók 
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(kísérleti csoport) angol célnyelvi felszíni (kommunikatív) nyelvi kompetenciájának (BICS) 
és kognitív nyelvi kompetenciájának (CALP) a fejlődését az angolt idegen nyelvként tanuló 
magyar középiskolásokhoz (kontroll csoport) viszonyítva.  

Az Elméleti háttérben ismertetett, kétnyelvű kutatással foglalkozó szakemberek 
eredményei bizonyítják, hogy megfelelő hozzáadó kétnyelvűségi helyzetben, a kétnyelvű 
oktatásban résztvevő tanulók célnyelvi kompetenciái megfelelően fejlődnek és 
kétnyelvűséghez vezetnek. Bár ilyen jellegű hazai nyelvi mérés nem történt, a két tanítási 
nyelvű középiskolák eredményességi mutatói (és a saját tapasztalataim) azt sugallják, hogy a 
magyar-angol két tannyelvű oktatásnak is hasonló pozitív hatása lehet a célnyelv 
elsajátítására, és ennek alapján fogalmaztam meg a hipotéziseimet. Feltételezésem szerint a 
célnyelvet szaktantárgyak tanulására is használó tanulóknak mindkét, a felszíni és a kognitív 
nyelvi kompetenciája is fejlettebb, mint a kontroll csoporté. 

A vizsgálataim során azt is szeretném megtudni, hogy ha a két tanítási nyelvű 
gimnáziumok tanulóinak a felszíni és a kognitív nyelvi kompetencia szintje célnyelvből 
magasabb, akkor a nyelvtudás mely területei azok, amelyekre ez elsősorban igaz.  

2. A tanulók között mindkét hazai mintában jelentős egyéni, nyelvi háttérbeli és szocio-
ökonómiai különbségek lehetnek, amelyek a nyelvi teljesítményüket is meghatározzák. Az 
Elmélet háttérben bemutatottak alapján az életkornak, a szülők iskolázottságának, a 
tanuláshoz való viszonynak, az általános tanulási képességnek, az iskolában mért angol 
nyelvtudásszintnek, és az angol nyelv szeretetének a bilingvis kompetencia szintjével való 
kapcsolatát tanulmányoztam.  

A nyelvtanulás során az életkor, illetve a nyelvtanulással eltöltött időtartam meghatározó 
és feltételezésem szerint, minél felsőbb évfolyamra jár a tanuló, annál fejlettebb a felszíni és a 
kognitív angol nyelvi kompetenciája is, mivel hosszabb ideje tanulja formális iskolai keretek 
között az angol nyelvet és használja azt tannyelvként. 

A bemutatott szakirodalom kiemeli, hogy a kognitív nyelvi kompetencia (anyanyelv és 
idegen nyelv esetén is) a kognitív fejlődéssel szoros kapcsolatban áll és a kiteljesedéséhez 
évek kellenek. Ennek alapján a kognitív célnyelvi kompetencia erőteljesebb fejlődéséhez a 
középiskola felsőbb éves tanulóinak az életkora megfelelőbb, mint az alsóbb éveseké. Ezen 
túl, a felsőbb éves két tannyelvű középiskolások a tantárgyak huzamosabb idejű célnyelvű 
tanulásával jelentősebb célnyelvhasználati tapasztalatra is tesznek szert, mint az alsósok. A 
két tényből kiindulva feltételezem, hogy a kísérleti csoport felsőbb évfolyamos tanulóinak az 
angol nyelvű kognitív nyelvi kompetenciája jobban kiteljesedhet, sőt erőteljesebben fejlődik, 
mint a felszíni nyelvi kompetenciája, amelyiknek a fejlődése viszonylagosan lelassulhat. 

Mivel számos hazai iskolai tudásmérés elemzés egyértelmű pozitív összefüggést talált a 
tanulók eredményessége és a szülők iskolai végzettsége között, feltételezem, hogy az én nyelvi 
teljesítménymérési eredményeimben is megjelenik ez az összefüggés, vagyis minél magasabb 
fokú a szülők végzettsége, annál fejlettebb a tanulók angol nyelvi kompetenciája.   

A kutatás során célom azt is megvizsgálni, hogy a tanulók bizonyos egyéb változói, 
úgymint a tanuláshoz való viszony, az általános tanulási képesség, az iskolában mért angol 
nyelvtudásszint és az, hogy mennyire szeretik az angolt, hogyan befolyásolják a tanulók angol 
felszíni és kognitív nyelvi teljesítményét. Feltételezem, hogy a tanulók angol bilingvis 
kompetencia szintje szoros pozitív összefüggést mutat a felsorolt háttérváltozókkal.  

3. A kutatásom célja kiterjed a hazai két tannyelvű oktatásban tanulók bilingvis 
kompetenciáinak nemzetközi összehasonlítására, amelynek során arra szeretnénk választ 
kapni, hogy milyen szintű a magyar-angol két tannyelvű középiskolások angol nyelvű 
kompetenciája a felszíni és a kognitív nyelvhasználati területeken egy természetes 
kétnyelvűségi közegben élő walesi-angol két tannyelvű középiskolás kontrollcsoporthoz 
viszonyítva.  
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A 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet melléklete, amely rögzíti a két tanítási nyelvű iskolai 
nevelés-oktatás célját és feladatait, így fogalmaz: „A két tanítási nyelv alkalmazásával az 
intézményes idegennyelv-tanulás a természetes nyelvelsajátításhoz közelít.” Ez megegyezik 
az én tapasztalatommal is, aminek alapján felállítottam a hipotézisemet. Feltételezésem szerint 
a magyar-angol két tannyelvű tanulók angol felszíni és kognitív nyelvi kompetencia szintje a 
hazai és a walesi kontroll csoportoké között van. Nagyon valószínű, hogy a kísérleti csoport 
sok nyelvhasználati mutatóban gyengébb, mint a walesi kontroll csoport, de lehetnek olyanok, 
amelyekben nem mutatnak nagy lemaradást. 

4. A két tanítási nyelvű középiskolások tantárgyi eredményességi mutatói és saját oktatási 
tapasztalatom azt sugallják, hogy a tanulók angol kognitív nyelvi kompetenciája elég magas 
szintű ahhoz, hogy azt sikeresen használják tannyelvként. Ennek vizsgálatára célom 
összevetni a két tannyelvű tanulók biológia tantárgy tanulásához szükséges szaktárgyi 
elemmel bővített angol kognitív nyelvi kompetenciáját a biológiát magyarul tanuló kontroll 
csoportéval. Feltételezésem, hogy a két tannyelvű tanulóknak a biológia területéhez 
kapcsolódó angol nyelvű kognitív nyelvi kompetenciája elég magas szintű ahhoz, hogy 
ugyanolyan eredményesen használják tannyelvként a biológia tantárgy tanulásához, mint a 
kontroll tanulók a magyar tannyelvet. 

5. Az Elméleti háttérben bemutatott, a kétnyelvű oktatás pozitív kognitív hatásairól 
beszámoló szakirodalom sugallatára, a hazai iskolai analógiás gondolkodást fejlesztő 
kísérletek és országos középiskolai tudásmérések tapasztalatainak figyelembevételével tűztem 
ki célul, hogy megvizsgálom a célnyelven való tanulásnak az analógiás gondolkodásra 
kifejtett esetleges hatását. Biológiatanárként kézenfekvő, hogy a célnyelven való tanulásnak a 
gondolkodásra kifejtett hatását közvetett módon, területspecifikusan, a biológia tantárgyhoz 
kapcsolódóan tanulmányozzam. Feltételezésem szerint a két tannyelven való tanulás javítja az 
induktív, elsősorban az új ismeret szerzéséhez fontos analógiás gondolkodás fejlődését az 
egynyelvű kontrollhoz képest. Hipotézisem azon alapszik, hogy az angol nyelven tanulók 
esetében talán erőteljesebb a biológiatanulásnak az analógiás gondolkodást fejlesztő hatása, 
mint az anyanyelven tanuló kontroll tanulóknál, mert erőteljesebb, többkapcsolatú az a 
tudásháló is, amin az érintett verbális kognitív funkciók alapulnak.  

 
Összesítve, az empirikus kutatás során ellenőrzésre váró hipotéziseim a következők: 
 
1. A magyar-angol tannyelvű, un. kísérleti középiskolai tanulók angol célnyelvi bilingvis 

kompetenciái, úgymint a felszíni és a kognitív nyelvi kompetenciák lényegesen fejlettebbek, 
mint az angolt intenzíven, de csak idegen nyelvként tanuló magyar középiskolásoké (hazai 
kontroll).  

 
2. A két tannyelvű kísérleti tanulók és a hazai kontroll tanulók angol felszíni és kognitív 

nyelvi kompetenciái pozitívan korrelálnak bizonyos háttértényezőkkel, mint: 
- a tanulók életkora, vagyis a felsőbb évfolyamosok bilingvis kompetenciái fejlettebbek, 

mint az alsóbb évfolyamosoké, de ezen túl, a felsőbb évfolyamok felé haladva a kognitív 
nyelvi kompetencia erőteljesebben fejlődik, mint a felszíni nyelvi kompetencia,  

- a szülők iskolai végzettsége,  
- a tanulók tanuláshoz való viszonya,  
- a tanulók általános tanulási képessége, 
- a tanulóknak az iskolában mért angol nyelvtudásszintje, 
- és a tanulók angol nyelvhez való viszonya.  
 
3. A magyar-angol két tannyelvű középiskolai tanulók bilingvis kompetenciái a 

természetes kétnyelvűségi nyelvhasználati közegben élő walesi-angol két tannyelvű 
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középiskolások bilingvis kompetenciáitól gyengébbek, de ahhoz közelítenek. Nyelvi 
hátrányuk jóval kisebb, mint a hazai kontroll minta tanulóié. Valószínű, hogy a kísérleti 
csoport sok nyelvhasználati mutatóban gyengébb, mint a walesi kontroll csoport, de lehetnek 
olyanok, amelyekben nem mutatnak szignifikáns lemaradást. 

 
4. A magyar-angol két tanítási nyelvű, biológiát angolul tanuló, felsőbb (3. és 4.) 

évfolyamos középiskolások angol, szaknyelvi tudással bővített kognitív célnyelvi 
kompetenciája elég magas szintű ahhoz, hogy a biológia tantárgy tanulásakor eredményesen 
használják tannyelvként, mert angol nyelvismeretük és annak használata a középiskolai 
biológia tantárgy területén nem marad le a biológiát magyarul tanuló kontroll csoport 
tannyelvismeretéhez képest. 

 
5. A két tannyelven való tanulás javítja az analógiás gondolkodás képességét az egynyelvű 

kontrollhoz képest, így a magyar-angol tannyelvű tanulók biológia területspecifikus analógiás 
gondolkodása fejlettebb szintű, mint a hazai kontroll csoporté.  
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Anyag és módszer 

1. A vizsgálat eszközei 

1. 1. A mérőeszközök elkészítése és jellemzésük 
Tekintettel arra, hogy az általam tervezett vizsgálatokhoz magyarországi körülmények 

között használt, mások által is tesztelt mérőeszközök nem álltak rendelkezésre, kutatásom 
fontos részét képezte a bilingvis nyelvi kompetenciákat és a biológia területspecifikus 
analógiás gondolkodásmérő tesztek elkészítése. A tesztek elkészítésekor az Elméleti háttérben 
ismertetett tartalmi szempontok (hogy a tesztek a vizsgált célnyelvi tartomány mutatóit, 
illetve a biológiai analógiás gondolkodás mértékét mérjék) és pedagógiai szempontok (kik 
írják, mikor, hogyan, mennyi ideig, milyen nyelven) figyelembevételével állapítottam meg a 
tesztspecifikációkat. Ezek a következők voltak: a feladattípusok és arányuk, a feladatok 
tartalma, száma, terjedelme, nehézségi foka, sorrendje, kontextus függőssége, értékelhetősége 
(objektív, szubjektív) és egységekre (itemekre) bontása a pontozás és értékelés érdekében. A 
tesztspecifikációk megállapításakor a tartalmi és elfogadási validitás mellett a praktikusságot 
is szem előtt tartottam. Igyekeztem figyelembe venni, hogy iskolában csak korlátozott 
mennyiségű adatot lehet úgy összegyűjteni, hogy ne zavarjuk a tanulók munkáját. Bár minél 
több feladatot tartalmaz egy teszt annál nagyobb a tartalmi validitása, a sok feladat túlterheli a 
tanulókat, figyelmük lankad, nehezíti a technikai kivitelezést, így csökkentheti a reliabilitást 
és az elfogadási validitást is, ezért fontos szempont, hogy a kérdőív és a tesztek ne legyenek 
túl hosszúak. Igyekeztem megtalálni az optimális teszthosszúságot a tesztek véglegesítése 
előtti kipróbálás során a szükséges időtartam mérésével (így egy feladatlap a hozzá csatolt 
tanulói kérdőívvel maximum 45 percet, vagyis egy tanórát vesz igénybe), és az iskoláktól 
beszerezhető adatokkal nem terheltem a tanulókat.  

A mérőeszközeim, vagyis a BICS és a CALP angol bilingvis tesztjeim és a biológia 
területspecifikus analógiás gondolkodást mérő teszt is normaorientáltak, mert így 
világosabban látjuk, hogy a vizsgálati alanyok és csoportok teszteredményei normatíve hol 
helyezkednek, egymáshoz képest hogyan szerepelnek. Mivel ennél a típusú értékelésnél 
rendkívül fontos, hogy a tesztfeladatok közepes nehézségűek legyenek, mert akkor erős a 
feladatok diszkriminatív ereje, a feladatok első előtesztelése során azokat a feladatokat, 
amelyeket a tanulók nem tudtak megoldani, mert olyan nehezek voltak, és azokat, amelyeket 
mindenki meg tudott oldani, mert olyan könnyűek voltak, kiszelektáltam.  

A tesztek első változatainak többszöri monitorozása, kis (20 fős) tanulócsoportban való 
kipróbálása, a témavezetővel való egyeztetés, nyelvi ellenőrzés, a tesztfeladatok 
felülvizsgálása, és a megadott szempontok (időkeret, feladatok közepes nehézségi foka, az 
összehasonlíthatóságot lehetővé tevő pontozás) alapján történő módosítások után alakult ki a 
tesztek végső formátuma. A teszteket kiegészítettem a megfelelő útmutatásokkal, a 
javítókulccsal és a tanulók személyes adatainak és nyelvi hátterének feltárására szolgáló 
kérdőívekkel. Előteszteléskor ellenőriztem a tesztek objektivitását, vagyis, hogy 
rendelkeznek-e a megfelelő matematikai statisztikai mutatókkal, ami az adatfeldolgozásnál 
elengedhetetlen (Babbie, 2001, 2003; Varga, 2000). Amint az Elméleti háttér 5.1. és 5.2. 
pontjaiban jeleztem, egy-egy kisebb felmérésben beigazolódott, hogy a tesztek azt mérik, 
amire terveztem őket, és miután további korrekcióra nem volt szükség, a jelen kutatásban 
alkalmaztam őket.  

A vizsgálat eszközei, vagyis a nyelvi kompetenciamérés és az analógiás gondolkodásmérés 
tesztjei, és a tanulói kérdőívek, amelyek az 1-3. függelékben megtalálhatóak, a következők:  
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1. Angol nyelvű írásbeli feladatlap, amely magába foglalja a felszíni nyelvi kompetenciát 
mérő BICS tesztet - Test I - On English Language Communicative Competence - és a 
kognitív nyelvi kompetenciát mérő CALP tesztet - Test II - On English Language 
Cognitive Competence.  

 
2. Annak a mérésére, hogy a kísérleti tanulók tannyelvismerete megfelelően magas szintű-

e a biológia tantárgy célnyelven tanulásához, illetve, hogy milyen hatással van a célnyelven 
tanulás az analógiás gondolkodásra, a biológia területéhez kapcsolódó írásbeli tesztet 
használtam. A teszt azon a tannyelven készült, ahogyan a vizsgált csoport tanulta a biológiát, 
vagyis a kísérleti csoportnak angol nyelven - Biology-based Analogy Test, a magyar 
tannyelvű kontroll csoportnak magyar nyelven - Biológia témájú analógiás teszt.  

 
3. A tanulók adatait, nyelvi hátterét és egyéb háttérváltozókat írásban feltáró Tanulói 

kérdőív A változata a két tannyelvű (kísérleti) középiskolások számára, a B változata a hazai 
kontroll tanulóknak, és az angol nyelvű C változata a walesi kontroll csoportnak készült. 
Mindhárom változat első része a tanuló személyes adataira vonatkozik (név/jelige, nem, 
születési év, iskolai osztály, csoport, a szülők legmagasabb iskolai végzettsége). Az azt 
követő I. kérdéscsoport az iskolai előmenetelre és a tanulással szembeni attitűdre, a II. 
kérdéskör az angol nyelvtanulásra és nyelvhasználatra vonatkozóan gyűjt adatokat, a III. 
kérdéscsoport (csak a B és C változatokban) a két tannyelvű oktatásra vonatkozik, míg az 
utolsó (a IV.) a továbbtanulási szándékra kérdez rá.  

A továbbiakban vizsgáljuk meg közelebbről a tesztek és a feladataik jellemzőit.  

1. 2. A bilingvis nyelvi mérőeszközök feladatainak sajátosságai  
A bilingvis kompetenciák eltérő nyelvhasználati szintjeit, tehát a felszíni és a kognitív 

kompetenciákat eltérő nyelvhasználati mutatók jellemzik, és a mérésük is más 
teszttechnikákkal történik, amit az Elméleti háttérben bemutattam. Ennek megfelelően a 
mérésükre alkalmazott tesztfeladatok is nagyon eltérőek.  

A felszíni nyelvi kompetenciateszt vagy BICS teszt (Test I - On English Language 
Communicative Competence) (1. függelék) feladatai elsősorban a hétköznapi 
beszédhelyzetekben szükséges konkrét és általános szókincset mérik, és alapvető nyelvi és 
kommunikatív szabályok működtetését, amikor a nyelvhasználatban hangsúly a nyelv 
kommunikatív funkcióján van. Ennek megfelelően a megoldások főleg a kontextusba ágyazott 
szavak jelentésének az ismeretét, és a szövegkohézió felismerését várják el, és lehetőséget 
adnak a tanulóknak arra, hogy megalkossák az adott kontextushoz szerintük odaillő választ. A 
kontextus felismerését rajz vagy megadott szöveg segíti. A kommunikatív nyelvi mutatók és 
kritériumok által megszabott, a tesztben alkalmazott mérési technikák többnyire integráló 
jellegűek, szövegértési és szövegalkotási feladatok is egyben, de vannak főleg passzív 
(szövegértést) illetve főleg aktív (szövegprodukciót) nyelvhasználatot elváró feladatok is. 
Néha csak egyetlen megoldást fogad el a feladat, így objektíven értékelhető, más feladatokban 
több megoldás lehetséges, és kissé szubjektívebben értékelhető. A 44 pontos teszt egyes 
feladatait a továbbiakban a Bárdos (2002) által leírt tesztcsoportosítások alapján jellemezem 
részletesen. 

Az I/1. feladat 10 pontos, integrált szöveg-kiegészítéses, produktív feladat, amelyik 
szubjektíven értékelhető, vagyis nem csak egyféle helyes megoldása van. A továbbiakban is 
ilyen értelemben használom a kifejezést. Egy levél szövegét kell értelemszerűen kiegészíteni, 
amely szókincsbőséget, szókincshasználatot, nyelvtani ismeretet és kommunikatív készséget 
mér.  

AZ I/2. feladat szintén 10 pontos, szubjektíven értékelhető, integráló produktív feladat, 
amely szókincset, alapvető nyelvtani ismeretet és kommunikatív kompetenciát is mér. Adott 
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ábrák kontextusához kötött szövegalkotásos feladat, amelyben öt képből álló ábrasor által 
sugallt történetet kell megfogalmazni. Értékelésekor az egyes képekről írt helyes mondatok 
mindegyike külön 1 pont, a történetbe való értelemszerű illeszkedéssel, vagyis a szöveg 
koherencia figyelembevételével 2 pont.  

Az I/3. szókincset mérő produktív feladat, amelyben 5 angol kifejezés jelentését kell 
angolul megmagyarázni. Kifejezésenként 1 pont adható. Szubjektíven értékelhető, mert 
sokféle megfogalmazás is elfogadható. 

Az I/4. feladat egy összefüggő rövid szöveg összekevert öt mondatának megfelelő 
sorrendbe helyezését kéri. A szöveg tartalmilag, így szókészletében sem kapcsolódik nagyon 
szorosan a mindennapi élet problémáihoz, de az egyes szavak pontos jelentésének a megértése 
nélkül is jól megoldható a feladat a koherenciát jelző kifejezések ismeretében. Objektíven 
értékelhető, integrált szövegértéses feladat, amely főleg szemantikai készségeket mozgósít, 
tehát szókincset mér, de egyben alapvető nyelvtani tudást is. Minden helyesen sorszámozott 
mondat 1 pont, de pont jár akkor is, ha bizonyos mondatok egymáshoz viszonyított sorrendje 
helyes, bár nem minden mondat sorszáma jó. A feladat jellegéből adódóan 1, 2, 3 ill. 5 pont 
szerezhető, hiszen ha 4 mondat sorrendje jó, akkor az ötödik se lehet rossz. 

Az I/5. feladat a legterjedelmesebb. Egy 14 pontos szituációs játék, ahol a zöldségesnél, 
tehát hétköznapi beszédhelyzetben zajló párbeszéd hiányzó mondatait kell pótolni. Bizonyos 
szabadságot nyújt a tanulóknak, vagyis szubjektíven értékelhető, integráló, produktív feladat, 
amely nemcsak szókincset és alapvető nyelvtani ismeretet, de kommunikatív kompetenciát is 
mér. Az adott beszédhelyzet kontextusához kötött szövegalkotásos feladat aránylag kevesebb 
nyelvtudással is megoldható bizonyos szinten, de maximális pont csak a pontos szöveg 
koherencia figyelembevételével szerezhető. Ennek az elmulasztása esetén az adott 
megnyilatkozásra akkor sem jár pont, ha nyelvtanilag helyes a mondat.  

A kognitív nyelvi kompetenciateszt vagy CALP teszt (Test II - On English Language 
Cognitive Competence) (1. függelék) feladatai többé-kevésbé dekontextualizált, elvontabb, 
többnyire csak verbális eszközöket használó, így az iskolai oktatási helyzethez szorosan 
kapcsolódó nyelvhasználati szituációt biztosítanak, amely a kognitív nyelvi eszköztárat 
mozgósítja. Mivel a bonyolultabb értelmi műveletek elvégzéséhez szükséges nyelvi eszközök 
az absztraktabb, árnyaltabb és specifikusabb (akár bizonyos szakterületekhez kapcsolódó) 
szavak jelentésének precíz ismerete, és a bonyolultabb nyelvtani fordulatok tudatos, helyes 
használata, a teszt feladatai ezeket a mutatókat mérik. Egyes feladatokban elvont 
szinonimákat, ellentétes jelentésű szavakat és absztrakt főneveket kell a tanulóknak kontextus 
nélküli helyzetben mozgósítaniuk a szókészletükből. Más feladatok kevésbé használatos, 
többnyire csak az angol nyelvre jellemző kifejezések vagy nyelvhasználati szabályok 
ismeretét mérik többé-kevésbé dekontextualizált szituációkban, amit a megfelelő 
teszttechnikák biztosítanak. Ezek főleg objektív diszkrétpontos mérési technikák, amikor a 
helyes megoldást a megadott kifejezések közül kell kiválasztani, és általában komplexebb 
lexikai, szemantikai és szintaktikai készséget igényelnek. Mivel a hazai kontroll csoport 
tanulói nem használják tannyelvként az angol nyelvet, a feladatok nem tartalmaznak 
szaktantárgyakhoz kötődő speciális szakkifejezéseket, így a teszt a nyelv kognitív funkcióját 
az angol nyelvről való tudáshoz kapcsolódóan méri, tehát metanyelvi ismeretet is mér. A 44 
pontos teszt hét feladatát szintén a Bárdos (2002) által leírt tesztcsoportosítások alapján 
jellemezem részletesen.   

A II/1. feladat 7 pontos, objektíven értékelhető, szókincset mérő párosításos feladat, 
amelyben teljesen dekontextualizált nyelvi helyzetben kell a hiányos kifejezéseket 
kiegészíteni a magadott szavakkal.  

A II/2. feladat (5 pontos) objektíven értékelhető, szókincset mérő passzív feladat, 
kétválasztós. A megadott két kifejezés közül kell kiválasztani a töredékes szövegben 
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megadott kifejezéssel azonos jelentésűt. A kifejezések választékosak, ritkábban 
használatosak. 

A II/3. feladat szintén 5 pontos, objektíven értékelhető, szókincset mérő, de produktív, 
amelyben a tanulóknak a megadott szavakkal ellentétes jelentésűeket kell produkálniuk.  

A II/4. feladat olyan objektíven értékelhető 6 pontos produktív feladat, amelyben a 
megadott kifejezésekből kell absztrakt főneveket alkotni. Itt a főnévképzés szabályainak az 
ismerete és helyes használata, és/vagy a megfelelő kifejezések ismerete és tudatos 
felhasználása szükséges, így ez a feladat metanyelvi tudatosságot is mér.  

A II/5. feladat (8 pontos) elsősorban nyelvtani ismeretet, egyes igeidők helyes 
használatának a tudását igényli. Objektíven értékelhető produktív feladat, amelyben ki kell 
egészíteni a hiányos mondatokat a megadott főnévi igenevek felhasználásával. 

A II/6. objektíven értékelhető 8 pontos, passzív feladat, amelyben a megadott, angol 
nyelvre jellemző speciális kifejezéseket kell az őket megmagyarázó szövegrésszel párosítani, 
így elsősorban a választékosabb lexikai ismeret gazdagságát méri.  

A II/7. feladat objektíven értékelhető (5 pontos), diszkrétpontos feleletválasztós, amely 
szókincset, nyelvtant és nyelvi tudatosságot mér. Hiányos mondatokat kell kiegészíteni a 
disztraktorok (formailag vagy jelentésben a helyes szóhoz zavaróan hasonlító kifejezés) közül 
kiválasztott helyes kifejezéssel. 

1. 3. A biológia területspecifikus analógiás gondolkodást és kognitív nyelvhasználatot 
mérő teszt jellemzése 

A Biológia témájú analógiás teszt illetve annak az angol nyelvű változata, (a Biology-
based analogy test) (2. függelék) elsősorban a biológia analógiás gondolkodás szintjét méri, 
de ezáltal közvetve annak a mérésére is alkalmas, hogy megfelelő-e a tanulók angol kognitív 
nyelvi szintje ahhoz, hogy azt tannyelvként biológiatanulásra használják a biológiát 
anyanyelven tanuló kontroll tanulókhoz viszonyítva. A teszt feladatai tartalmilag olyan 
általánosabb biológiatudást igényelnek, amelyet a felmérésben résztvevő tanulók a harmadik, 
illetve a negyedik évfolyam eléréséig, az iskolai tanulmányaik során elsajátíthattak. A 
feladatokba beépített biológiai analógiák is lehetnek már ismertek a tanulók számára, hiszen a 
tanárok gyakran szemléltetnek analógiákkal, de ha nem, a tanuló akkor is hibátlanul 
megoldhatja a feladatot csupán a megfelelő gondolkodási műveletek elvégzésével, mert a 
feladat vagy részletesen leírja a forrásanalógiát, és azt kell a célra vonatkoztatni, vagy a 
célanalógiát ismerteti és az összefüggés felismerése alapján a forrásanalógiát kell 
megmagyarázni. A továbbiakban a 47 pontos teszt (amely három különböző terjedelmű 
feladatot és 20 biológia alapú szóanalógiát tartalmaz) részletes jellemzésére a Nagy Lászlóné 
(2006b) által használt terminológiát és tipológiát vettem át.  

Az 1. feladatban (5 pontos) a Donders-féle modell leírása és megértése alapján kell a 
tüdőműködésben résztvevő anatómiai szerkezeteket megnevezni. Az első kérdés a folyamat 
lényegének a megértését ellenőrzi. Az alkalmazott analógia a kontextus alapján tesztanalógia, 
amelynek a szerkezete jól definiált, és szerkezeti-működési összefüggés típusú, mert a 
Donders-féle modell, mint forrásanalógia, és a tüdőműködés, mint célanalógia közötti 
összefüggést kell felismerni. A feladat formai szempontból képi-verbális analógián alapszik, 
hiszen az analógiát ábra szemlélteti, aminek alapján verbális választ kell fogalmaznia a 
tanulónak. Az absztrakció szintje szerint konkrét/absztrakt az alkalmazott analógia, mert 
konkrét forrásanalógiából kell elvontabb működésre következtetni, míg az alkalmazott 
analógia bonyolultsági szintje szerint dúsított analógia. A téma előtti orientálás szempontjából 
közvetítőeszköz-magyarázatot és azonosítási stratégia-leírást tartalmaz (hasonlítani kell) a 
feladat, ami elég információt nyújt a tanulónak a megfelelő kognitív stratégia alkalmazásához, 
de ennek a sikeressége a gondolkozási képességen kívül bizonyos alapszintű biológiatudást is 
feltételez. 
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A 2. feladat rövid és mindössze 2 pontos. A feladatban a védekező rendszer működésének 
leírásából jól ismert, de a hadászatból kölcsönzött első, ill. második védelmi vonal kifejezések 
biológiai jelentését kell megmagyarázni. A tesztanalógia itt is jól definiált, ismét szerkezeti-
működési, verbális (szavakban megfogalmazott), formailag absztrakt-absztrakt, és emellett 
egyedi/fogalmi analógia. A feladat az összehasonlítás stratégiáját használva megtalálni a 
forrásanalógiák (az első, ill. a második védelmi vonalak) és a tárgyak (célanalógiák, mint bőr 
és fehér vérsejtek) közötti kapcsolatot és azt megfogalmazni, anélkül, hogy a forrásanalógiát 
pontosan megadta volna a feladatleírás (feltételezve, hogy közismert). 

A 3. terjedelmesebb, 20 pontos feladat a tankönyvekből többnyire ismert gyár-sejt 
analógián alapul. Valamennyi harmad- és negyedéves tanuló már tanult előzőleg sejtbiológiát, 
és ezen ismereteit is hasznosíthatja a részletesen leírt gyár forrásanalógia mellett. A feladat 
első (10 pontos) része, amely formailag verbális/verbális, egy gyárleíráson alapul, aminek a 
segítségével a sejtalkotókat összesítő táblázatba be kell írni a megadott sejtalkotók funkcióit. 
Szerkezeti-működési összefüggés típusú, ahol a gyárleírás a forrásanalógia, és az ebben leírt 
működések átvihetők a sejtalkotókra, amelyeknek leírásakor a gyár-hasonlatból kölcsönvett 
kifejezések is felhasználhatóak. A feladat második, ugyancsak 10 pontos része formailag 
képi/verbális feladat, ahol a lerajzolt sejtben levő sejtalkotókat kell beazonosítani a 
táblázatban megadott szöveg sorszámának odaírásával. Az absztrakció szintje szerint a feladat 
konkrét/absztrakt. A feladat maximális megoldásához a tanuló bizonyos szintű biológiai 
háttérismerete is szükséges, de csupán a feladatban megadott információ helyes 
felhasználásával, a megfelelő kognitív műveletek elvégzésével is sok pont (esetleg maximális 
pont is) szerezhető.  

A 4-23. feladatok biológia tartalmú szóanalógiák. Minden szóanalógia 1 pontos, így 
összesen 20 pont szerezhető. Technikailag diszkrétpontosak, feleletválasztósak, amelyekben 
négy kifejezésből kell kiválasztani a minta analógiának megfelelőt. A tanulónak fel kell 
ismernie a megadott szópár (a forrás- és célanalógia) két tagja közötti összefüggést, és 
kiválasztani a disztraktorok közül azt a kifejezést, amelyik ugyanolyan összefüggésben van a 
megadott harmadik szóval. A forrás- és cél analógiák közti összefüggés felismeréséhez és a 
disztraktorok elkerüléséhez alapszintű biológiatudásra szükség van. Az analógiás 
összefüggések eltérőek az egyes feladatokban: az első négy feladatban (4-7.) rész-egész 
jellegű, a 8-9.-ben szinonimán, a 10-11. feladatokban ellentéten alapul a kapcsolat. A 12-13. 
feladatok struktúra-funkció összefüggésen alapulnak, a 14-16. feladatokban az analógiás 
összefüggés az azonos halmazba tartozás, míg a 17-18. feladatok halmaz és eleme 
kapcsolaton alapulnak. A 19. és 20. feladatok analógiája az időrendiség, a 21-23. feladatoké 
pedig ok-okozati összefüggés jellegű.  

Az angol nyelvű feladatok útmutatói is angol nyelvűek, így a megértésük és az elvárt 
gondolkodási műveletek helyes elvégzése, vagyis a helyes megoldás, nemcsak az analógiás 
gondolkodás magas szintjét, de egyben az angol nyelvnek az elvárt kognitív funkcióban való 
tökéletes működését is igazolja. Mivel a gondolkodás nem választható el a nyelvtudástól, a 
hibás vagy hiányos megoldás nem jelzi egyértelműen az analógiás gondolkodási képesség 
hiányát, hiszen a kudarcot okozhatja nyelvi hiányosság is. 

2. A vizsgálati módszer 
A kutatásban kijelölt célkitűzések elérése és a hipotézisek ellenőrzése A vizsgálat eszközei 

részben leírt saját készítésű tesztek és kérdőívek segítségével gyűjtött adatok feldolgozásán 
alapszik. Mivel a tesztek nyelvhasználati, illetve analógiás gondolkodási mutatókat mérnek, a 
teszteredmények alapján számszerűsíteni lehet a vizsgálati alanyok nyelvi, illetve 
gondolkodási kompetenciáit. A vizsgálatban a magyar-angol két tannyelvű középiskolások, 
akik különböző tantárgyakat angolul is tanulnak, képviselték a kísérleti mintát, az angol 
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nyelvet csak idegen nyelvként tanulók pedig a hazai kontroll mintát, amelyeket A vizsgálat 
résztvevői részben részletesen bemutatok.  

Annak érdekében, hogy választ kapjunk arra, hogy a magyar-angol két tannyelvű 
középiskolai oktatás körülményei hogyan befolyásolják a tanulók angol célnyelvi felszíni és 
kognitív nyelvi kompetenciáinak a fejlődését a magyar tannyelvű kontroll középiskolásokhoz 
viszonyítva, mindkét minta tanulói megírták a BICS és a CALP angol nyelvi teszteket 
tartalmazó feladatlapot, és kitöltötték a megfelelő tanulói kérdőívet. Erre összesen 45 perc állt 
a rendelkezésükre. Az adatok statisztikai értelmezhetősége és megbízhatósága érdekében a 
vizsgálatban résztvevő mindkét minta nagy létszámú volt. Az adatok elsődleges összesítése 
után, még a teszteredmények feldolgozása előtt, a két mintapopulációt szelektálással 
egyenértékűvé tettem a tanulói kérdőívek adataiból megismert, és a szakirodalom alapján a 
legfontosabb relevánsnak tekinthető tulajdonságokban (lásd A vizsgálat résztvevői részt), azért 
hogy elkerüljem, hogy a közöttük levő eltérések beárnyékolják a megvilágítani kívánt nyelvi 
jelenséget. A kiegyenlített kísérleti és kontroll minták teszteredményeit összehasonlítva 
elemeztem külön a BICS, és külön a CALP tesztre, és ezek alapján vontam le a tanulók nyelvi 
kompetenciáira vonatkozó következtetéseim egy részét. Az összehasonlító elemzést 
elvégeztem feladatonként is, mert így arra is választ kaphattam, hogy a kétféle nyelvhasználat 
milyen jellemzőiben van lényegesebb eltérés a minták között. Annak ellenére, hogy 
keresztmetszeti vizsgálatot végeztem (azonos időpontban különböző életkorú tanulóktól 
gyűjtöttem adatokat), a mérési eredmények évfolyamonkénti mintánkénti összehasonlítása 
lehetőséget biztosít az életkorral, vagyis a tanulmányok előrehaladásával járó nyelvi fejlődés 
követésére, és így ellenőrizhettem az ehhez kapcsolódó hipotéziseimet. A kétféle teszt 
eredményeit egymással is összehasonlítottam, ezáltal a kétféle nyelvi kompetencia egymáshoz 
viszonyított szintjére vonhattam le következtetéseket, és ezen a téren is összehasonlíthattam a 
két mintát. Annak érdekében, hogy a nyelvi kompetenciákat befolyásoló háttértényezőkkel (a 
tanulók szociális háttere, általános tanulási képességük, a tanuláshoz és az angol nyelvhez 
való viszonyuk) kapcsolatos hipotéziseimet ellenőrizzem, statisztikai korrelációvizsgálatokat 
végeztem. Elemeztem, hogy van-e ilyen szempontból eltérés a két minta között. 

A vizsgálat során egy kisebb, természetes kétnyelvű közegben élő angol-walesi két 
tannyelvű tanulócsoporttal is megírattam az angol nyelvi kompetencia teszteket, hogy a hazai 
két tannyelvű minta angol nyelvi kompetencia szintjét célkitűzésemnek megfelelően, 
nemzetközi összevetésben is megvizsgáljam, és az ezzel kapcsolatos hipotézisemet 
ellenőrizzem. A választás azért esett egy észak walesi kétnyelvű kontroll csoportra, mert az 
ottani walesi-angol kétnyelvű oktatás, amelynek célja elsősorban a walesi nyelv megőrzése, 
mintegy köztes állapotot jelent a hazai magyar domináns magyar-angol kétnyelvű és az 
egynyelvű angol oktatás között, hiszen a walesi kétnyelvű tanulók a kétnyelvű közegben élve 
az anyanyelvük mellett az angol nyelvet az iskolában és a mindennapi életben is használják. A 
walesi nyelvi háttér megismerését és a felmérés gyakorlatilag kivitelezését megkönnyítette az 
iskolám walesi kétnyelvű testvériskola kapcsolata.  

Annak ellenőrzésére, hogy a két tannyelvű tanulók angol kognitív nyelvi kompetenciája 
elég magas szintű ahhoz, hogy azt a biológia területéhez kapcsolódó gondolkodási 
folyamatokban eredményesen használják, illetve befolyásolja-e az analógiás gondolkodásukat 
a két tannyelven tanulás, a kísérleti és magyar egynyelvű kontroll minták 3. és 4. évfolyamos 
tanulói megírták a megfelelő tesztet. A kísérleti minta tanulói az angol nyelvű (Biology-based 
analogy test), a kontroll minta tanulói pedig a magyar nyelvű változatot (Biológia témájú 
analógiás tesztet). A biológiagondolkodást befolyásoló releváns háttérváltozókban 
kiegyenlített két mintától begyűjtött teszteredmények összehasonlító elemzése után vontam le 
a következtetéseimet a két oktatási típusnak az analógiás gondolkodást befolyásoló esetleges 
hatásáról, illetve a kísérleti csoport biológia területspecifikus angol nyelvhasználati 
képességéről. Az összehasonlítást évfolyamonként is elvégeztem, mert bár így kisebb 



 67 

létszámú csoportok adataival dolgoztam, ezek nagy valószínűséggel relevánsabban 
hasonlíthatóak. A harmadik és negyedik évfolyamok eredményeit egymással is összevetettem 
mindkét mintában, mert ez utalhat az analógiás gondolkodás, illetve a biológiához kapcsolódó 
angol célnyelvi kompetencia fejlődésére. Mivel eltérő jellegűek voltak a feladatok, az 
összehasonlító elemzéseket feladatonként is elvégeztem, mert így feltárható, hogy mely 
gondolkodási területeken, illetve feladat típusban van nagyobb eltérés a kísérleti és a kontroll 
tanulók között. A teszteredmények néhány háttérjellemzővel való korrelációját is 
megvizsgáltam, és a két mintát ebből a szempontból is összehasonlítottam. 

Az adatok írásbeli kérdőíves begyűjtésének, az angol nyelvi tesztek és a biológia 
területspecifikus analógiás tesztek megíratásának az időpontja a hazai középiskolákban a 
2006. december és 2007. március közötti periódus volt, a walesi iskolában pedig 2007. 
júniusa. A tanulói kérdőív és a nyelvi kompetencia tesztek feladatlapjai, illetve a tanulói 
kérdőív és a biológia témájú analógiás teszt egy-egy tanítási óra 45 percében kerültek 
megíratásra, az egyes iskolákkal való egyeztetések függvényében, iskolánként eltérő 
időpontokban.  

A kérdőívek adatainak és a teszteredményeknek leíró és matematikai statisztikai 
feldolgozása SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 13.0 szoftvercsomaggal 
készült. Annak ellenőrzésére, hogy az általam begyűjtött teszteredmény adatok feldolgozása 
elvégezhető az intervallum skála adatok feldolgozására alkalmas statisztikai módszerekkel, 
minden esetben hisztogramokkal megvizsgáltam, hogy az adatok normál eloszlásúak-e. A 
három minta nyers adatbázisát, és az egyenértékűvé tett hazai minták és a walesi minta 
összesített adatbázisát a CD melléklet sav. kiterjesztésű fájljai tartalmazzák, míg a statisztikai 
számításokat és grafikonokat az output fájlok.  

3. A vizsgálat résztvevői  
 A kétféle mérésben résztvevő kísérleti és kontroll minták közötti eltérések, és az eltérő 
szempontok szerinti kiegyenlítésük miatt a nyelvi és a területspecifikus gondolkodásmérés 
résztvevőit külön mutatom be.   

3. 1. Az angol felszíni és kognitív nyelvi kompetenciavizsgálat résztvevői  
A hazai angol nyelvű bilingvis kompetenciamérésben résztvevő alapsokaságot az angol 

nyelvet magas szinten (legalább heti 5 órában) tanuló hazai középiskolások képezik. Ezen 
belül két populációt (réteget) különböztethetünk meg aszerint, hogy angol nyelvet tanulnak 
csak, vagy amellett angolul is tanulnak. Ezekből a populációkból származnak a vizsgált 
minták, tehát rétegezett mintavétel történt. A mintavétel mindkét rétegből véletlenszerű volt, 
így a mintasokaság mindkét esetben jól reprezentálja az alapsokaság két vizsgált 
célszegmensét. Az angolt tannyelvként is használó, két tanítási nyelvű oktatásban résztvevő 
tanulók csoportjából származó minta a kísérleti minta. Az angol bilingvis kompetenciájuk 
vizsgálatához szolgáló adatokat 8 különböző hazai magyar-angol két tannyelvű 
középiskolából, azok kétnyelvű osztályaiba, illetve csoportjaiba járó 816 (15-19 éves kor 
közötti) tanulójától gyűjtöttem. A kontroll minta  631 tanulójának az adatai 9 hazai 
középiskola osztályaiból vagy csoportjaiból származnak, amelyek intenzív, magas szintű 
angol idegennyelvi-képzés folyik. Az elemszám nagysága minkét mintában biztosítja az 
adatfelvételen alapuló kapott eredmények pontosságát és megbízhatóságát (95,5%-os 
megbízhatósági szinten a kontroll minta esetében a hibahatár kb. 1,5-2,5% között mozog, de a 
kisebb kontroll mintánál sem több 3,5%-nál).  

Tekintettel arra, hogy valamennyi iskola a pedagógiai programjában megfogalmazott saját 
helyi tantervei alapján tanít, tantárgyanként, beleértve az angol nyelvet is, nagyon nagy 
eltérések lehetnek az iskolák között, a kísérleti és a kontroll minta esetében is.  
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A kísérleti csoport tanulóit biztosító két tanítási nyelvű oktatási egységekben közös, hogy 
tanítják az angolt idegen nyelvi módszertani eszközökkel nyelvi órákon, és emellett iskolai 
tantárgyakat is tanítanak angol célnyelven, de abban eltérhetnek, hogy mennyi az angol 
nyelvoktatás évfolyamonkénti heti óraszáma (átlagban 5,1 óra/hét), illetve, hogy milyen 
tantárgyakat milyen évfolyamon tanítanak angolul. Átlagban ez tanulónként 3 közismereti 
tárgyat jelent, többnyire heti 2-3 órában, hosszabb rövidebb ideig (fél évtől maximum 6 
féléven keresztül). A célnyelven tanított közismereti tárgyak (történelem, matematika, 
biológia, földrajz számítástechnika, fizika) tartalma és heti óraszáma megegyezik az 
egynyelvű gimnáziumokéval. Ahol angol és amerikai civilizáció tantárgyat tanítanak, az 
angol nyelvi órák rovására teszik, így az angol nyelvi órák száma a kísérleti minta felsőbb 
évfolyamain általában kevesebb, mint a kontroll csoportban. A kontroll iskolák tanulói 
intenzíven tanulják az angolt, de a nyelvi óraszámok, és azok évfolyamonkénti megoszlása 
iskolánként eltérő lehet (átlagban 5,3 angol óra/hét).  

A kísérleti és a kontroll csoportban résztvevő iskolák között is van olyan, amelyikben van 
nyelvi előkészítő évfolyam10, de ezen osztályoktól az angol szaktanárokkal való előzetes 
egyeztetés alapján11 nem történt adatgyűjtés, így a vizsgálat csak az 1-4. évfolyamokra terjedt 
ki. Azokban a kísérleti és a kontroll iskolákban, ahol nincs angol nyelvű előkészítő évfolyam, 
angol nyelvi felvételivel válogatják meg a belépő tanulókat, akik a szükséges nyelvtudást 
elsősorban az általános iskolában, esetleg nyelvtanfolyamokon, magánórákon vagy ezekkel 
kiegészítve sajátítják el. Bár a nyelvi előkészítő évfolyammal induló kétnyelvű oktatásban a 
gimnázium előtti nyelvtudás szintnek is lehet hatása az egyes tanulók gimnáziumi nyelvi 
teljesítményére, egy korábbi vizsgálat (Várkuti, 2007b) igazolta, hogy ez a hatás csak nagyon 
magas szintű óraszámban szerzett nyelvtudásnál számottevő az első néhány gimnáziumi 
hónap után is. A további nyelvtudás gyarapodás szempontjából sokkal jelentősebbek az 
iskolai előmenetelt meghatározó egyéb, általános tényezők, úgymint a tanuló képességei, 
vagy a tanuláshoz és a tantárgyhoz való viszonya.  

A kísérleti és a hazai kontroll csoport tanulói is valamennyien magyar anyanyelvűek és 
bilingvis kompetenciájuk anyanyelvi dominanciájú. A két minta abban is hasonló, hogy az 
angol nyelv használata többnyire csak az iskolára korlátozódik, tehát a nyelvi fejlődésük csak 
formális intézményes keretek között történik. Az angol nyelv tanulása nem az anyanyelv 
rovására történik, hanem azt kiegészíti, mert az anyanyelv a középiskolai oktatás során magas 
presztízsű marad, fejlesztése és magas szintű használata mindvégig iskolai követelmény. Az 
elméleti háttérben feltártak alapján az ilyen körülmények között történő második nyelv 
tanulása hozzáadó kétnyelvűséget eredményez, ami pozitívan befolyásolja a tanuló további 
nyelvi és kognitív fejlődését. Ebből a szempontból a kísérleti és a hazai kontroll minta tanulói 
egyaránt kedvező nyelvi helyzetben vannak. Mindkét minta esetében a nyelvtanulást erősen 
motiváló külső tényező az, hogy az angol nyelv, elsősorban, mint széleskörűen használt 
világnyelv, szintén magas presztízsű. Ha ezt a tanulók egyéni boldogulásuk eszközének 
tekintik, akár belső motiváló tényezővé is válhat, ami rendkívülien serkentheti a hatékony 
elsajátítását. A két magyar minta angol nyelvi óráinak évfolyamonkénti összesítése a 4. 
függelékben (1 táblázat) található. 

A hazai tanulók nyelvi kompetenciáinak nemzetközi összehasonlítására az alapsokaság 
kiterjesztendő azon középiskolásokra, akik az első nyelvük mellett angolt és angolul tanulnak 

                                                 
10 Ezeket elsősorban azért indították, hogy a nyelvet egyáltalán nem ismerő tanulóknak egy egyéves intenzív 
oktatási programban (12-18óra/hét) megtanítsák a nyelvet egy olyan szinten, hogy az utána következő években, 
a kétnyelvű iskolákban szaktárgyakat is taníthassanak angolul a programban résztvevő tanulóknak, illetve az 
egynyelvű gimnáziumokban megalapozzák a magasabb szintű, további nyelvi képzést. 
11 Az angol nyelvtanáraik megítélése szerint az előkészítő évfolyamosok alacsonyszintű nyelvtudása miatt 
nemcsak a teszteredmény lenne értékelhetetlen, de a tanulókat is káros hatású kudarcélmény érné, ezért 
helyesebb pedagógiai döntés őket kihagyni a felmérésből.  
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formális oktatási keretek között. Ilyen oktatás történik a walesi két tannyelvű 
középiskolákban, akiket egy kisebb walesi minta, egy 112 fős tanulópopuláció képvisel, akik 
az észak walesi Mold kisváros Ysgol Maes Garmon walesi-angol két tannyelvű iskola 1-4 
középiskolai évfolyamainak tanulói. Az iskolai tannyelv, vagyis a közismereti tantárgyak 
oktatásának a nyelve a walesi nyelv, ami a tanulók anyanyelve, és az iskolai oktatás során az 
angol nyelvet csak az angol nyelv és irodalom órákon, heti 3 órában tanítják. Ez összhangban 
van az iskola célkitűzésével, ami a walesi kisebbségi anyanyelv megőrzése, és presztízsének 
növelése. Viszont ellentétben a magyar mintákkal, a walesi tanulók gyakran használják az 
angol nyelvet az iskolában a tanórákon kívül is, például szünetekben, rendezvényeken, amikor 
angol iskolatársaikkal vagy tanáraikkal kommunikálnak. Ezen túl, a tágabb környezetben, a 
kisvárosban a nyelvhasználók zöme angol, vagy angol nyelven beszél, de a walesi is gyakran 
használt nyelv a mindennapi életben. A családi környezet nyelvhasználata nagyon eltérő lehet, 
van ahol otthon kizárólag csak a walesi, vagy kizárólag csak az angol nyelvet használják, de 
sok a mindkét nyelvet használó család is. Az angol nyelv a tágabb társadalmi környezetben 
való érvényesülés nyelve, míg a walesi nyelv, aminek az utóbbi időben szintén emelkedik a 
presztízse, elsősorban a szűkebb családi színtér és a hagyományos kulturális művészeti 
közösségek (tánccsoportok, kórusok zenekarok, klubok stb.) nyelve, ahonnan napjainkban az 
iskolai oktatásnak köszönhetően kilép a tágabb, illetve más nyelvhasználati színterekre, 
például a tudományok területére. Jellemző a nyelvi helyzetre, hogy ma már sok, angol 
anyanyelvű tanuló is jelentkezik két tannyelvű iskolába, hogy magas szinten megtanulja a 
walesi nyelvet, mivel erre esetleg a családjában nincs lehetősége. Így a walesi-angol 
kétnyelvű minta tanulói között nemcsak walesi, de angol anyanyelvű tanuló is előfordulhat. 
Látható, hogy a walesi természetes kétnyelvűségi körülmények és a kétnyelvű oktatás nagyon 
eltérő nyelvi hátteret biztosítanak a walesi-angol kétnyelvű gimnázium tanulóinak a magyar-
angol kétnyelvű tanulók nyelvi hátteréhez viszonyítva.  

3.1.1. A nyelvi mérésben résztvevő hazai minták kiegyenlítése a releváns tényezőkben 
A kísérleti és a kontroll minták iskoláinak angol nyelvoktatásában közös az, hogy az angol 

nyelvet magas színvonalon igyekeznek oktatni, még akkor is, ha e mögött eltérő központi 
irányelvek, és a helyi tanterveknek megfelelően eltérő pedagógia programok állnak. A 
felmérésben résztvevő középiskoláktól begyűjtött adatok éppen azt hivatottak alátámasztani, 
hogy függetlenül attól, hogy részleteiben milyen módon történik a tanítás, a két tannyelven 
való oktatás hatékonyabb-e, vagy nem az angol nyelvtudás fejlesztésében - beleértve a 
bilingvis nyelvi kompetencia mindkét két szintjét, a felszíni és a kognitív kompetenciát is - 
mint az olyan magyar egynyelvű oktatás, ahol az angol nyelvet intenzíven, viszonylag magas 
óraszámban tanítják. Mivel a kutatás célja éppen a magas szintű gimnáziumi angol nyelvi 
képzést megcélzó két iskolatípus, a két tannyelvű és az egynyelvű iskolák eredményességének 
az összevetése, a két csoportot egyéb, az eredményességet befolyásoló releváns tényezőkben 
egyenértékűvé kell tenni.  

Melyek azok a tényezők, amelyekben a csoportoknak egyformáknak kell lenniük, ahhoz, 
hogy olyan következtetést lehessen levonni, hogy az eredményekben levő esetleges 
különbségeket biztosan nem más, mint a két csoport iskoláiban megvalósuló eltérő oktatási 
típus okozza? Az Elméleti háttérben feltártak alapján az iskolai oktatásban szerzett bilingvis 
kompetenciákat befolyásoló legfontosabb releváns tényezőknek az alábbiakat tekintettem:  
- az életkor, illetve iskolai évfolyam, 
- a közvetlen szociális háttér mutatójaként a szülők legmagasabb iskolai végzettsége,  
- a tanulók tanuláshoz való általános viszonya,  
- a tanulók tanulási képességét jelző iskolai eredményesség, 
- a tanulók angol nyelvtudásának az iskola által mért szintje,  
- és a tanulóknak az angol nyelvhez való viszonya.  
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A tanulói életkor minden iskolai teljesítmény fontos befolyásoló tényezője. Gyakran a 
születési évvel vagy osztály-, illetve évfolyammal jellemzik. Az általam vizsgált tanulói 
populációban a születési évszám alapján történő összevetés nem alkalmazható, mert az egyes 
iskolatípusok közötti eltéréseknek köszönhetően egy évfolyamba különböző életkorú tanulók 
kerülhetnek, illetve az egy évben születettek eltérő gimnáziumi évfolyamokra járhatnak. 
Mivel az iskolában szerzett nyelvtudás mérésekor a tényleges születési évnél fontosabb az, 
hogy mennyi ideje tanulnak az iskolában a tanulók, illetve a képzésük hányadik évében 
vannak, a vizsgálatomban az adatok és az eredmények összehasonlításának az alapja az 
iskolai évfolyam. 

A szülők képzettsége, mint fontos szociális háttérjellemző nagymértékben befolyásolja a 
tanulók iskolai eredményességét (Csapó, 2001), így a nyelvtanulás sikerességének is 
meghatározója lehet. Az anya és az apa legmagasabb iskolai végzettségét külön-külön 
figyelembe véve, öt kategóriába sorolva (általános iskola, szakmunkásképző, gimnázium, 
főiskola, egyetem) tettem a két csoportot egyenértékűvé. 

Fontosnak tartottam, hogy a két csoport tanulói hasonlóak legyenek az iskolához, illetve a 
tanuláshoz való viszonyukban is. Ennek a mérésére Csapó (1998, 2002b) után két mutatót 
használtam. Mértem azt, hogy mennyire elégedettek a tanulók az iskolai teljesítményükkel, 
amit a tanulók egy ötfokozatú skálán jelöltek (nagyon elégedetlen, elégedetlen, közepesen 
elégedett, elégedett, nagyon elégedett). A másik mutató, hogy a jövőben milyen szerepet 
szánnak a tanulásnak, vagyis milyen legmagasabb iskolai végzettséget szeretnének elérni. 
Ennek mérésekor a tanulók 5 kategóriából választhattak (tanulást abbahagyni, érettségi, 
főiskola, egyetem, doktori fokozat).  

A vizsgálat során egyik legfontosabb tényezőnek, ami befolyásolhatja az angol nyelvi 
kompetenciamérés eredményeit, a tanulók általános tanulási képességét tekintettem, ami 
minden iskolai teljesítményt meghatároz. Ezt a képességét a tanulóknak az iskolai 
eredményességükkel mértem, ami a képességeken túl a tanuláshoz való hozzáállást, a 
szorgalmat és egyéb iskolai eredményességet befolyásoló tényezőt is magába foglal. Az 
iskolai teljesítmény mércéjeként az utolsó félévi jegyeket használtam, ami lényegében a 
tanulók előző év végi tanulmányi átlagát jelentette.  

Az angol nyelvi kompetenciákat mérő teszteredmények összehasonlíthatósága 
szempontjából a tanulók tanulmányi eredményével jelzett iskolai angol nyelvtudásszint az 
egyik legfontosabb releváns tényező, ami ha lényegesen eltérne a két mintában, zavarná a 
bilingvis kompetenciamérés eredményeinek helyes értelmezését, ezért ebben a tulajdonságban 
is kiegyenlítettem a két csoportot. Ennek mutatójaként a tanulók utolsó félévi angol jegyét 
tekintettem, amivel a tanulók nyelvtudását a saját szaktanáraik mérték. 

Releváns tényezőnek tekintettem a tanulók angol nyelvhez való viszonyát. Egy ötfokú 
skálán (nagyon nem szereti, nem szereti, közömbös, szereti, nagyon szereti) mértem, hogy a 
nyelvi mérésben résztvevő tanulók saját bevallásuk alapján mennyire szeretik az angol 
nyelvet, és ennek alapján is egyenértékűvé tettem a kísérleti és a kontroll csoportot. 

Mivel a kompetenciamérési eredményeket nemcsak a két nagy minta összességében, 
hanem évfolyamonként is elemzem, a kiegyenlítést a releváns tényezőkre évfolyamonként 
végeztem el. Az eljárás során, amikor a két minta párhuzamos évfolyamainak 
összehasonlításakor valamelyik releváns tényezőre nézve szignifikáns12 eltérést találtam 
(vagyis p<0,05 volt), töröltem a mintákból a szélsőséges, vagyis az eltérést okozó eseteket 
mindaddig, míg a különbségek szignifikancia szintje p>0,05-re változott. Tekintettel a sokféle 
szempontra, viszonylag kevés adatot vesztettem el, ami azt tükrözi, hogy szerencsés volt az 

                                                 
12 Az intervallum skálán mérhető adatok esetében (tanulmányi átlagok, angol jegyek) a különbségek 
szignifikanciaszintjének vizsgálatára az ANOVA tesztet, a nominális, vagyis a megállapítható kategória adatok 
esetében (apa és anya iskolai végzettsége, az angol nyelv szeretet, elégedettség az iskolai teljesítménnyel, 
legmagasabb iskolai végzettség, amit szeretne elérni a tanuló) pedig a Pearson λ

2 próbát használtam. 
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15. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport tanulóinak száma évfolyamonként  
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iskolák kiválasztása, mert túl sok eltérés az egyenértékűvé tétel előtt sem volt a két minta 
tulajdonságai között13. A minták kiegyenlítésekor az adatokat szolgáltató eredeti populáció 
mérete 1595 (941 kísérleti és 654 kontroll) főről 1447-re csökkent, 816 kísérleti és 631 
kontroll tanulóval. Ezek iskolánkénti és évfolyamonkénti eloszlása a 4. függelékben (2. 
táblázat) találhatók. A vizsgált minták tanulónak évfolyamonkénti eloszlása nem teljesen 
egyforma (15. ábra), de az eltérés statisztikailag nem szignifikáns14, vagyis ebből a 
szempontból, a nullhipotézis alapján a kísérleti és a kontroll minta egy populációba sorolható. 

Ezt azért fontos tisztázni, mert így a két mintának a releváns tényezőkre végzett 
évfolyamonkénti összehasonlításából való eredmény, tekintettel arra, hogy a két minta 
évfolyamonkénti eloszlása nem mutat szignifikáns eltérést, a két teljes mintára is 
kiterjeszthető. 

A továbbiakban elvégeztem a releváns tényezőkre a két minta párhuzamos évfolyamainak 
leíró statisztikai jellemzését és a közöttük levő különbségek szignifikancia vizsgálatát. A két 
minta párhuzamos évfolyamainak jellemző tulajdonságait összesítő grafikonok, táblázatok, és 
az eltérések statisztikai szignifikancia vizsgálatának mutatói az 5. függelékben találhatók. Bár 
a nemek arányát nem tekintettem a teszteredmények szempontjából relevánsnak, a minták 
tanulóinak jellemzésekor a fiúk-lányok szerinti megoszlást is megvizsgáltam és a statisztikai 
elemzés alapján csak a 4. évfolyamon tolódik el lényegesen az arány a lányok javára a 
kísérleti csoportban.  

Összefoglalva a kísérleti és a hazai kontroll csoportoknak a felmérés szempontjából 
legfontosabb releváns tulajdonságait, úgymint a tanulók szociális háttere, a tanuláshoz való 
viszonyuk, az általános tanulási képességeik, az angol nyelvtudásuk és az angol nyelvhez való 
viszonyuk, kijelenthetjük, hogy a két csoport rendkívül hasonló egymáshoz. Az esetleges 
eltérések statisztikai szignifikancia vizsgálatokkal bizonyítottan véletlenszerűek, nem 
jelentenek lényeges különbséget a kísérleti és kontroll csoport között egyetlen évfolyamon 
sem, és a két minta összességében sem tér el szignifikánsan egymástól. Ebből következik, 
hogy a felszíni és a kognitív angol nyelvi kompetencia teszteredményekben a két csoport 
között jelentkező különbségek okát nem az előbbi tulajdonságokban, hanem más tényezőkben 
kell keresni, éspedig a két tannyelvű és az egynyelvű iskolatípusok hatékonyságában az angol 
nyelvoktatás terén.  

3. 2. A biológia területspecifikus analógiás gondolkodásmérés résztvevői 
A vizsgálatnak a biológia területspecifikus részében az alapsokaságot a 3. és 4. évfolyamos 

középiskolás tanulók alkották, akik ugyanolyan óraszámban (heti 2 órában) tanulják a 

                                                 
13 Érdekességképen, a két csoport minden válogatás nélkül nagyon egyformának bizonyult a szülők végzettsége 
tekintetében, és nem mutatott szignifikáns eltérést az iskolai teljesítménnyel való elégedettségük, illetve a 
továbbtanulási szándékuk sem. Az iskolai átlagokban és az angol jegyekben volt lényegesebb eltérés, de 
véletlenszerűen, hiszen hol a kísérleti, hol a kontroll csoportban voltak magasabbak a jegyek. 
14 A két változóra (a tanulók kísérleti és kontroll csoportokba sorolása és évfolyamokba sorolása) elvégzett λ2 
függetlenségi teszt eredménye (λ

2=1,84; df=3; p=0,603, vagyis p>0,05) azt mutatja, hogy a kísérleti és a kontroll 
csoportok évfolyamokba sorolása közötti különbség lényegében kicsi és a véletlen eredménye. 
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16. ábra  A kísérleti és a kontroll csoport tanulóinak száma évfolyamonként  
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biológia tantárgyat. Ezen az alapsokaságon belül a két tanítási nyelvű tanulópopuláció angol 
nyelven tanulják a biológiát, a másik tanulópopuláció magyar nyelven. A kísérleti mintát, a 
nyelvi mérésben véletlenszerűen résztvevő kísérleti 3. és 4. évfolyamos tanulóik alkották, így 
az általános és a nyelvi jellemzői megegyeznek 3.1. részben leírtakkal. A kísérleti minta 
tanulói, akik megírták az analógiás gondolkodást mérő angol nyelvű tesztet, amely egyben a 
szakterülethez szükséges angol bilingvis kompetenciát is méri, a biológiatanuláshoz 
ugyanazokat a tankönyveket használják, így ugyanolyan angol szaknyelvi szint várható el 
tőlük.  

A biológia területspecifikus teszt magyar változatát megíró 3. és 4. évfolyamosokból álló 
magyar tannyelvű kontroll csoport jelentősen eltér a nyelvi mérésben résztvevőtől, mert a 
tanulói attól független írták meg a tesztet, hogy milyen idegen nyelvet tanulnak. A 
kiválasztásuk véletlenszerűen történt. 

3. 2. 1. A biológia analógiás gondolkodásmérésben résztvevő minták kiegyenlítése a 
releváns tényezőkben  

A két mintát a biológia területéhez kapcsolódó analógiás gondolkodást befolyásoló 
legfontosabb relevánsnak tekintett tényezőkben kiegyenlítettem, hogy a teszteredményekben 
való esetleges eltéréseket a két oktatási típus közti alapvető eltérésre lehessen visszavezetni, 
vagyis arra, hogy a két tanítási nyelvű gimnáziumokban angolul tanulják a biológiát, míg az 
egynyelvű kontroll tanulók magyarul, vagyis az anyanyelvükön. Ebben a mérésben releváns 
tényezőknek tekintettem:  
- az életkort, illetve az oktatásban annak megfelelő iskolai évfolyamot, 
- a közvetlen szociális háttér mutatójaként az apa és az anya legmagasabb iskolai 
végzettségét,  
- a tanulók tanuláshoz való általános viszonyulását, aminek mutatóiként, akárcsak a 
bilingvis kompetencia vizsgálatnál azt mértem (ugyanazokkal a skálákkal), hogy a tanulók 
mennyire elégedettek az iskolai teljesítményükkel, és milyen legmagasabb iskolai 
végzettséget szeretnének elérni,  
- a tanulók tanulási képességét jelző iskolai eredményességet, aminek a mutatója a tanulók 
előző évi tanulmányi átlaga, 
- a tanulók utolsó félévi iskolai biológia osztályzattal mért biológia tudását,  
- és a tanulóknak a biológia tantárgyhoz való viszonyát, abból a szempontból, hogy 
mennyire szeretik a biológiát. A minták két utóbbi jellemzője közvetlenül és nagymértékben 
befolyásolhatja a tanulók biológiai analógiás gondolkodását, ami indokolja a minták ilyen 
jellegű kiegyenlítését. Enélkül a minták teszteredményeiben jelentkező esetleges 
különbségeket nem lehetne a két iskolatípus eltérő gondolkodásformáló hatásának a 
függvényében értelmezni, pedig a méréssel ez is célunk.  

A biológia analógiás gondolkodás mérésére szolgáló tesztet összesen 732 tanuló írta meg, 
ebből 350 kísérleti tanuló (189 harmadikos és 161 negyedikes) és 385 (178 harmadikos és 207 
negyedikes) kontroll volt. A kiegyenlítés során, amikor a szignifikáns eltéréseket okozó 
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szélsőséges elemeket kiszelektáltam, mindkét minta tanulói létszáma lecsökkent, így összesen 
10 iskola 704 tanulójának a teszteredményeit dolgoztam fel. A kísérleti és a kontroll minták 
tanulóinak iskolánkénti és évfolyamonkénti megoszlása a 4. függelékben (3. táblázat) 
található. Mivel a teszteredmények elemzését évfolyamonként is elvégeztem, a minták 
releváns tulajdonságokban való kiegyenlítését évfolyamonként végeztem el. A 321 kísérleti és 
a 383 kontroll tanuló évfolyamonkénti eloszlása (16. ábra) mutat bizonyos eltérést, de a 
különbség az évfolyamba sorolás szempontjából statisztikailag nem lényeges15, így a 
tulajdonságok évfolyamonkénti összehasonlításának az eredménye a teljes mintákra is 
kiterjeszthető.  

A két minta releváns tulajdonságainak összehasonlító leíró statisztikai jellemzésekor 
szignifikancia vizsgálatokkal ellenőriztem, hogy az eltérések az egyes változókban mennyire 
jelentősek. Az erre vonatkozó adatokat (táblázatok, grafikonok) és vizsgálatokat a 6. 
függelékben csatoltam. 

Összesítve a két minta tulajdonságainak statisztikai elemzését, kijelenthetjük, hogy a két 
minta évfolyamai a szülői végzettséggel mért szociális háttér, a tanuláshoz való viszony, az 
általános tanulási képességek, a biológiatudás, és a biológiához való viszonyulás terén nem 
térnek el lényegesen egymástól. A jelentkező eltérések statisztikai szignifikancia 
vizsgálatokkal bizonyítottan véletlenszerűek, nem jelentenek lényeges különbséget a kísérleti 
és kontroll csoport között egyik évfolyamon sem, és a két minta összességében sem.  Ezek 
alapján, a biológia területspecifikus analógiás gondolkodásmérés teszteredményeiben való 
esetleges eltéréseknek az okát a két tannyelvű és az egynyelvű iskolatípusoknak az analógiás 
gondolkodásra kifejtett eltérő hatásában kell keresni.   

 

                                                 
15 A két változóra (a tanulók kísérleti és kontroll csoportokba sorolása és évfolyamokba sorolása) elvégzett λ2 
függetlenségi teszt eredménye (λ

2=2,152; df=1; p=0,142, vagyis p>0,05) azt mutatja, hogy a kísérleti és a kontroll 
csoportok évfolyamokba sorolása közötti különbség nem szignifikáns. 
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1. táblázat   A kísérleti és a magyar kontroll csoport eredményei a felszíni (BICS) 
nyelvi kompetenciateszten 

Minimum 
pont 

Maximum pont Módusz Elért pontok 
átlaga  

Szórás A teszt 
feladatai 

Elérhető 
pont 

Kís. Kon. Kís. Kon. Kís. Kon. Kís. Kon. Kís. Kon. 

I/ex1 10 0 0 10 10 7 3 6,41 3,87 2,192 2,387 

I/ex2 10 0 0 10 10 10 6 7,80 5,77 2,718 2,881 

I/ex3 5 0 0 5 5 3 0 2,90 1,28 1,331 1,143 

I/ex4 5 0 0 5 5 5 3 3,44 1,95 1,630 1,574 

I/ex5 14 0 0 14 14 13 12 11,60 8,81 2,496 3,790 

BICS (I) teszt 44 7 0 43 43 37 22 32,15 21,67 6,732 8,944 

 

Az eredmények bemutatása és értelmezése 

1. Az angol bilingvis kompetenciamérés eredményei, az adatok elemzése és 
értékelése 

A vizsgálat résztvevői részben bemutatott, a releváns tulajdonságokban kiegyenlített 
magyar-angol tannyelvű kísérleti és hazai egynyelvű kontroll minták szolgáltatták az angol 
nyelvi kompetenciamérés adatainak nagy részét. Kiegészítő kontrollként szolgált a walesi-
angol két tannyelvű tanulócsoport. A három minta tanulóinak a felszíni (BICS) és a kognitív 
(CALP) kompetencia tesztek egyes feladataira adott válaszaiból begyűjtött adatok 
legfontosabb leíró statisztikai mutatóit a 7. függelék tartalmazza. A begyűjtött 
teszteredmények összehasonlító elemzését A vizsgálati módszer részben leírtaknak alapján 
végeztem.   

1. 1. A BICS teszt eredményei a kísérleti és hazai kontroll mintákban  

1. 1. 1.  A BICS teszteredmények összehasonlító elemzése és értékelése  
A kísérleti és a kontroll csoport felszíni nyelvi kompetencia teszten elért eredményeit és 

azok leíró statisztikai mutatóit párhuzamosan összesíti az 1. táblázat. Az adatok vizsgálatakor 
kitűnik, hogy mindkét csoportban volt tanuló, aki nem szerzett egyetlen pontot sem egyes 
feladatokra. Ennek ellenére a kísérleti csoportban a leggyengébben teljesítő tanuló is legalább 

7 pontot elért a 44-ből, míg a kontroll csoportban volt olyan, akinek összességében is 0 pontos 
lett tesztje. Mindkét csoportban voltak az egyes feladatokban maximális pontot elérő tanulók, 
de egyetlen olyan tanuló sem volt, aki a teszten elérhető összes pontot megszerezte volna; 43 
pont volt a maximum mindkét csoportban. Ha a leggyakoribb értékeket hasonlítjuk, 
valamennyi feladatban a kísérleti minta módusza volt a jobb, de ez a mutató sem ad magában 
megfelelő képet a két csoport eredményességéről. Többet tudunk meg, ha a feladatokra 
szerzett pontok átlagait vizsgáljuk, amiből látszik, hogy a kísérleti csoport tanulói minden 
feladatban, és összességében sokkal jobban teljesítettek, mint a kontroll csoport.  

Az átlagok magukban nem elegendőek a kompetencia szint megítéléséhez, hiszen nem 
mindegy, hogy milyen pontokból alakultak ki, és hogy milyen azoknak a gyakorisági 
eloszlása az adott csoportban. Hogy lássuk, mi van a pontátlagok mögött, érdemes a pontok 
szóródását megvizsgálni. A minimum és maximum pontokból kiderül, hogy a kísérleti 
mintában jóval kisebb a szóródási terjedelem, mint a kontrollban, ami sugallja, hogy a felszíni 
nyelvi kompetencia szint szempontjából a kontroll csoport heterogénebb összetételű. A 
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16. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport tanulói által szerzett pontok relatív 
gyakorisági eloszlása 
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17. ábra   A kísérleti és a magyar kontroll csoport tanulói által szerzett pontok 
hisztogramjai 
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minták szóródását leginkább jellemző mérőszám a szórás16. A táblázatbeli adatokból kitűnik, 
hogy a szórás feladatonként eltérő, de összességében a kontroll csoport pontjainak lényegesen 
nagyobb a szórása, mint a kísérleti csoporté. Szemléletesebben követhetjük a minták 
eredményeit grafikonon. Tekintettel arra, hogy a mintáink eltérő elemszámúak, a tanulói 
eredmények akkor lesznek egy ábrán összevethetőek, ha a teszten szerzett pontok relatív 
gyakoriságát vizsgáljuk, vagyis azt, hogy a csoportokban az összlétszámhoz viszonyítva 

hányan érték el az adott pontot (16. ábra). Az oszlopdiagramokból jól nyomon követhető, 
hogy a minták mekkora része áll az egyes elért pontok mögött. Leolvasható a grafikonról, 
hogy a kontroll csoportban viszonylag sok tanuló szerzett nagyon kevés (0-7) pontot, míg a 
kísérleti csoportból senki sem teljesített 7 pont alatt. A kontroll csoportban 22 pontot 
szereztek a legtöbben, és a csoport nagy része a módusz körüli intervallumban szerzett pontot, 
magasabb pontszámot egyre kevesebben értek el. Ezzel szemben a kísérleti csoport tanulóinak 
többsége jóval 22 pont felett teljesített, a gyakoriságok erőteljesen eltolódtak a maximum 
irányába, amit a 37 pontos leggyakoribb érték is jelez. Ilyen sok pontot a kontroll csoportban 
nagyon kevés tanulónak sikerült elérnie, míg a kísérleti csoport nagy része ettől is 
eredményesebb volt. Mindkét mintában kevesen voltak 42 vagy 43 pontosak, bár a 
kísérletiben viszonylagosan többen, és a maximális 44 pontot senki nem érte el.  

 A két minta pontjainak csoportosított eloszlását párhuzamosan bemutató hisztogramok 
(17. ábra.) nagyon jól szemléltetik, hogy a kísérleti csoport pontjaiból számított magasabb 

                                                 
16 A szórást jelző számok értelmezéséhez, az egyszeres vagy többszörös szórásnyi terjedelmeket a minta 
számtani középértékéhez hozzáadva, illetve kivonva olyan értéktartományokat kapunk, amelyekbe a minta jól 
meghatározott részei tartoznak. 



 76 

átlag (32,15 pont) úgy jött létre, hogy a legtöbb tanuló 30-40 pontot szerzett, a gyengébbek 
többsége is legalább 20 pont körül teljesített, de ettől gyengébben nagyon kevesen.  Mivel a 
minta közepéhez (medián) (22 pont) viszonyítva a csoportátlag eltolódik a magasabb pontok 
irányába és a módusz (37 pont) meghaladja az átlagot, a görbe ferdült, a nagyobb értékek felé 
meredekebb. A görbe helyzetéből és alakjából (aránylag keskeny alapú, ami a kis szórásra 
utal) le lehet olvasni, hogy a kísérleti tanulók angol felszíni nyelvi kompetenciája magas 
szintű és viszonylag egységes.  

Ezzel szemben a kontroll csoport pontjainak eloszlása sokkal szimmetrikusabb és 
szélesebb alapú görbét eredményez. Az átlag (21,67) 22 pont körül van, ami egyben a minta 
közepe és a leggyakoribb pontszám is, amitől mindkét irányba nagy a szóródás. Ez azt jelenti, 
hogy a kontroll csoport alacsonyabb átlaga úgy jött ki, hogy a tanulók nagyon eltérő szintű 
felszíni nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek, kevesen nagyon jók vagy jók (legalább 30 pont 
fölöttiek), a legtöbbjük közepes vagy gyenge.  

A két csoport által szerzett pontok gyakorisági eloszlásának összehasonlításából 
levonhatjuk azt a konklúziót, hogy a kísérleti csoport tanulóinak nemcsak jobb az angol 
nyelvi felszíni kompetenciája, mint a kontroll csoport tanulóinak, de egységesebb is a 
felkészültségük, tehát nincsenek köztük rendkívül nagy nyelvi hiányosságú tanulók. 
Ezzel szemben a kontroll csoport tanulói átlagban sokkal alacsonyabb szintű, és nagyon 
eltérő felkészültségűek a felszíni nyelvhasználati kompetenciát illetően, és sokuknak 
nagyon hiányos a nyelvhasználati tudása. 

A vizsgált hisztogramok azt is szemléltetik, hogy a felszíni nyelvi kompetenciateszten 
szerzett pontok relatív gyakorisága normál eloszlást mutat minkét csoportban, ezért a 
kétmintás t-próba matematikai statisztika módszerével17 meg lehet vizsgálni, hogy a két 
csoport BICS teszteredményei közötti különbségek szignifikánsak-e. A próba elvégzésekor 
beigazolódott, hogy az a különbség, ami a táblázat adataiból és az eloszlásgörbékből is 
lényegesnek tűnt, valóban szignifikáns18 (mert a két számtani középérték különbsége 
nagyobb, mint a két eloszlás szórásainak a kétszerese, figyelembe véve a két minta 
elemszámát is). Összegezve kijelenthetjük, hogy a kísérleti csoport eredménye a felszíni 
kompetencia teszten lényegesen jobb, mint a kontroll csoporté, ami bizonyítja, hogy a 
kísérleti minta tanulóinak szignifikánsan magasabb szintű az angol nyelvű felszíni nyelvi 
kompetenciája, mint a kontroll csoport tanulóinak.   

1. 1. 2.  BICS teszt feladatonkénti eredményeinek összehasonlító elemzése és értékelése  
A két minta angol felszíni nyelvhasználati képességéről többet tudunk meg, ha azt nézzük 

meg, hogy miből alakultak ki a csoportátlagok, vagyis milyen sikeresen oldották meg az 
egyes tesztfeladatokat a tanulók. Az 1. táblázatból kiolvasható, hogy a kísérleti minta 
valamennyi feladatban több pontot ért el, mint a kontroll minta, így lett magasabb a 
csoportátlaga is. Mivel az egyes feladatok eltérő pontszámúak voltak, annak az eldöntéséhez, 
hogy melyik feladatban voltak sikeresebbek a tanulók, vagyis a pontosabb értelmezéshez, azt 
is tudnunk kellene, hogy melyik feladatra mennyi pontot lehetett szerezni. Ezért 
szemléletesebb képet kapunk az egyes feladatokban való eredményességről, ha relatív 
eredményeket vizsgálunk, vagyis azt, hogy a megszerezhető pontok hány százalékát érték el a 
két csoport tanulói, az egyes feladatokban. A 18. ábra látványosan szemlélteti, hogy az egyes 
feladatokat eltérő eredménnyel oldották meg a tanulók, ami várható is volt, mert a feladatok 
különböző nehézségűek voltak, és a felszíni nyelvhasználat más területeit mérték.  

                                                 
17 Ez a próba alkalmas a két hasonló tulajdonságú csoport, a kísérleti és a kontroll tanulóinak tesztpontjai alapján 
számított számtani középértékek közötti különbség szignifikancia vizsgálatára. 
18 A Levene teszt F értéke (F = 73,09, p=0,000) alapján a két minta varianciái között lényeges az eltérés, és ezen 
esetben a két minta teszteredményei közti különbség szignifikanciája a statisztikai t értékkel számszerűsítve, 
95% fölötti valószínűségi szinten, df = 1134,506 mellett t = 24,545, p=0,000. azt igazolja, hogy a két tesztátlag 
közötti különbség 99,99%-os valószínűséggel nem a véletlennek köszönhetően lényeges. 
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18. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport teljesítménye az egyes BICS feladatokban 
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Kiemelkedően jól oldotta meg mindkét csoport az 5. feladatot (a kísérleti 83%-os, a 
kontroll 63%-os eredménnyel), ami azt sugallja, hogy ez a feladat - párbeszéd a zöldségesnél - 
bizonyult a tanulók számára a legkönnyebbnek. A két csoport eredménye közötti mintegy 
20%-os eltérés ennél a feladatnál azt jelenti, hogy egy ilyen, a hétköznapi élet adott 
kontextusához kapcsolódó helyzetben a két tanítási nyelvű iskolák tanulói sokkal 

magabiztosabban kommunikálnak, mint a kontroll csoport tanulói. Ehhez képest kissé 
lemaradt a tanulók teljesítménye (78% és 58%) a 2. feladatban, amelyben egy képsor alapján 
kellett egy történetet elmesélni. Ismét 20% volt a kísérleti minta fölénye, ami a magasabb 
szintű nyelvi felkészültséget bizonyítja ezen a területen is. Minkét feladat produktív jellegű 
volt, és bár a párbeszédben (5. feladat) előre megadott mondatok, a történetnél pedig a képek 
(2. feladat) irányították a tanulók szövegalkotását, a tanulók elég szabadon dönthettek arról, 
hogy milyen szókinccsel fejezik ki a tartalmat, hogyan biztosítják a szövegösszefüggést, 
illetve milyen más nyelvtani eszközöket használnak. Valószínűleg ez a nyelvhasználati 
szabadság magyarázza a magasabb teljesítményt.   

Kevésbé voltak sikeresek a tanulók azokban a feladatokban, ahol több volt a kötöttség. A 
4. feladatot, amelyben egy adott szöveg összekevert mondatait kellett megfelelő sorrendbe 
rendezni, a kísérleti tanulók 69%-ban, a kontroll csoport tanulói csak 39%-ban oldották meg 
helyesen. Ez a feladat főleg szemantikai készséget mozgósított és nem adott lehetőséget 
többféle megoldásra. Elsősorban a passzív szókincs gazdagságát mérte, de azt is, hogy a 
mondatok szövegkoherenciáját biztosító elemeket mennyire ismerték fel a tanulók, és 
mennyire tudták arra felhasználni, hogy a mondatok egymásutániságát megállapítsák, még 
akkor is, ha esetleg nem ismertek minden szót, és így a szöveg teljes tartalmát sem. Ebben 
bizonyultak sokkal jobb képességűnek a kísérleti tanulók, hiszen 30%-al eredményesebbek 
voltak, mint a kontroll tanulók. Az 1. feladatban a kísérleti csoport által elért 64%, és a 
kontroll csoport által elért 37% azt sugallja, hogy ezzel a feladattal, amelyben egy hiányos 
levelet kellett kipótolni, az előbbinél is nehezebben boldogultak a tanulók. Talán azért, mert 
aránylag kevés kifejezés illett a hiányos mondatokba, és ez behatárolta a tanulók 
nyelvhasználati szabadságát. Az elvárt kifejezések ismerete és sikeres mozgósítása nélkül 
nem lehetett megoldani helyesen a feladatot. A kísérleti tanulók 27%-al magasabb szintű 
teljesítménye ismét igazolja, hogy jóval gazdagabb a szókincsük és az azt mozgósító 
képességük, mint a kontroll tanulóké. A leggyengébben a 3. feladatban teljesített mindkét 
csoport (58% és 26%), ami érthető, mert ez a feladat volt a legkomplexebb. Elvárta, hogy a 
tanulók bizonyos megadott angol, különben gyakran használt és nem túl elvont szavak 
jelentését magyarázzák meg angol nyelven, így a jelentések ismeretén túl, a tanulónak olyan 
magyarázó mondatokat kellett alkotniuk, amelyek tartalmilag fedik a kifejezéseket. A kontroll 
csoport ebben a produktív feladatban mintegy 37%-al lemaradt a saját legjobb eredményéhez 
képest, a kísérleti csoport pedig 25%-al, de így is 32%-al jobb volt a kontrollnál.  

Az a tény, hogy a feladatok megoldásának az eredményessége a kísérleti és a kontroll 
csoportban ugyanolyan sorrendet követ (a feladatok csökkenő eredményességi sorrendje: 5., 
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19. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport pontjai a BICS teszt 1. feladatában  

109876543210

Az I/1. feladaton elért pontok

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

Re
la

tív
 g

ya
ko

ris
ág

0,5%1,7%
4,3%

9,2%
10,8%

13,6%

14,4%14,4%13,5%

6,8%

10,8%

5,3%

10,5%

16,9%

21,9%

16,9%

11,5%

6,4%
4,7%

2,5%1,2%2,2%

kontroll

kísérleti

 

2., 4., 1., 3.), bizonyítja, hogy a feladatok eltérő nehézségűek voltak, és mindkét mintában 
nagyjából ugyanazok a kommunikatív nyelvhasználati nehézségek jelentkeztek. Ennek 
ellenére a kísérleti csoport átlagban 24%-al sikeresebben oldotta meg a feladatokat, amiről 
már igazoltuk, hogy szignifikánsabban jobb felszíni nyelvi kompetenciát jelent. 

Összehasonlítva a két minta feladatonkénti eredményeit, összegezhetjük, hogy a kísérleti 
csoport tanulói valamennyi feladatban (20-32%-al) jobb eredményt értek el, mint a kontroll 
csoport tanulói, és szignifikanciavizsgálatok igazolják, hogy az öt feladat mindegyikében 
külön-külön is19 lényegesen jobban teljesítettek, nemcsak a teszt egészében. Ebből 
levonhatjuk a következtetést, a magyar-angol két tannyelvű középiskolák diákjai 
valamennyi mért felszíni nyelvhasználati területen magasabb szintű angol nyelvi 
kompetenciával rendelkeznek, mint az angol nyelvet magas óraszámban tanuló kontroll 
középiskolások. 

Ahhoz, hogy követni tudjuk, hogy a tanulók nyelvtudásától és a feladatok nehézségi 
fokától függően miből alakultak ki az egyes feladatokban az átlageredmények, vizsgáljuk meg 
közelebbről az egyes feladatokban elért pontok gyakoriságát mindkét csoportban. A két minta 
eltérő elemszáma miatti torzulás kiküszöbölhető, ha relatív gyakoriságokat vizsgálunk.  

Az 1. feladatban szerzett pontok relatív gyakoriságát a két mintában összehasonlítva 
mutatja be a 19. ábra. Viszonylag nehéznek bizonyult ez az elsősorban szókincset mérő 

feladat (a hiányos levél kiegészítése), így nem a legsikeresebben (64% és 37%) oldották meg 
a tanulók. A kísérleti csoport pontjai szabályos normál eloszlást mutatnak a 7 pontos 
leggyakoribb érték körül, nagyon kevés tanuló (2,2%) volt teljesen sikertelen, és kevés tanuló 
érte el a maximális 10 pontot (5,3%). A pontot szerzők közül nagyon kevesen értek el csak 1-
2 pontot (3,7%), a fölött pedig egyenletesen növekvő gyakorisággal szereztek egyre több 
pontot 7-ig, amit kiemelkedően sokan (22%) elértek. A tanulók kb. 30%-a ettől is több pontot 
ért el. A minta nagyobbik fele legalább 70%-ban helyesen oldotta meg a feladatot, ami 
bizonyítja, hogy ők aránylag jól ismerik a mindennapi életben használt angol kifejezéseket, és 
azokat helyesen alkalmazzák kommunikálásra, míg a minta kb. 40%-a gyengébben teljesített 
(30-60%-ot), mert csak a leggyakrabban használatos kifejezéseket volt képes mozgósítani.  

A kontroll csoport eredménye egész más jellegű eloszlást mutat. Mintegy 10%-uk nem 
szerzett egyetlen pontot sem, és nincs kiemelkedő maximuma a pontjaik eloszlásának, mert 
nagyjából ugyanannyi tanuló (14%-nyi) ért el 2, 3, 4 illetve 5 pontot, kicsit kevesebben 6 
pontot, vagyis a tanuló nagy többségének (több mint 60%-nak) a szókincse azon a szinten 

                                                 
19 A kétmintás t próba alapján mind az öt feladat esetében a kísérleti és a kontroll csoportok eredményei közötti 
eltérésre 95% fölötti valószínűségi szinten (p=0,000) nem a véletlen műve. Az I/1. feladatban (a Levene teszten 
F = 12,75, p=0,000) df=1294,2 mellett t = 20,837, a I/2-ben (a Levene teszten F = 15,8,  p=0,000) df=1314,357 
mellett t=13642, a I/3. feladat esetében (a Levene teszten F = 13,768 p=0,000) df=1429,08 mellett t = 24,916, a 
I/4. feladatnál (a Levene teszten F=1,703, p=0,192) df=1445 mellett t = 17,489 és a I/5. feladatnál (a Levene 
teszten F=202,457, p=0,000) df=1033,613 mellett t = 16,006.  
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20. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport pontjai a BICS teszt 2. feladatában 
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mozog, amelyiken a kísérleti csoport gyengébb nyelvtudású 40%-a. A sok (17,5%-nyi) 0-1 
pontos megoldás azt jelenti, hogy sok tanulónak rendkívül hiányos a szókincse. A kontroll 
csoport tanulói között is voltak, akik legalább 7, vagy attól több pontot szereztek, de ők nem 
teszik ki a csoport 16%-át sem, és nagyon kicsi a maximális pontszám gyakorisága is, ami 
bizonyítja, hogy nagyon kevés tanuló ismerte az összes elvárt kifejezést.  

Bár a vizsgálatnak nem célja a hibák elemzése, feltűnt, hogy mindkét csoportban többnyire 
a vonzatokat használták rosszul a tanulók (pl. a popular után with helyett among-ot írtak, a 
stay at helyett stay in-t), ami arra utal, hogy a nyelvtanulás és nyelvhasználat mögött mindkét 
csoportban hasonló általános jelenségek húzódnak. 

A szintén 10 pontos 2. feladat megoldásainak relatív gyakoriságát tekintve (20. ábra) az 
előző feladathoz viszonyítva nagyon eltérő eloszlást mutat, és mindkét csoport sokkal 

sikeresebben (78% és 58%) oldotta meg. A tanulók nagy részének nem okozott komoly 
nehézséget az ábrasor segítségével megírni a hétköznapi beszédszíntér nyelvezetét használó 
rövid történetet. Az oszlopdiagramokról leolvasható, hogy a magasabb pontok nagyobb 
gyakorisága ellenére mindkét mintában viszonylag sok tanuló volt, aki nem szerzett egyetlen 
pontot sem. Erre az a legvalószínűbb magyarázat, hogy azon kevés tanuló mellett, akik 
valóban nem tudtak a képek alapján egyetlen mondatot sem írni, azok sem írtak semmit erre a 
feladatra, akiknek a megadott idő nem volt elegendő az összes feladathoz. Mivel ez volt az 
egyik legmunkaigényesebb feladat, valószínű ezt a feladatot hagyták ki időhiány miatt.  

A kísérleti minta pontjainak az eloszlását vizsgálva jól követhető, hogy eltekintve a nulla 
pontos tanulóktól (7,6%) és a kevés (5%) 1-5 pontostól, a többség rendkívül sikeresen oldotta 
meg a feladatot. A maximális pont, amit 28%-uk elért, egyben a leggyakoribb érték is. 25%-
uk csak egy pontot veszített, és összességében több mint 70%-uk legalább 7 pontot elért a 10-
ből. Mindez azt bizonyítja, hogy a nem túl elvont, konkrét hétköznapi nyelvhasználat során a 
két tanítási nyelvű tanulók többsége képes könnyedén, szemantikailag és nyelvtanilag is 
helyesen megfogalmazni úgy a mondanivalóját, hogy a szöveg koherencia is biztosított. 

A kontroll csoport pontjainak az eloszlása nem sugall ilyen magas szintű nyelvi 
felkészültséget ezen a téren. A pontot egyáltalán nem szerző tanulók (kb. 11%) mellett 
mintegy 15%-uk csak 1-4 pontot szerzett, és sokan vannak, akik csak közepesen teljesítettek. 
A legtöbben (17%) 6 pontot értek el, ettől többet 9 pontig (vagyis 7, 8 és 9 pontot) nagyjából 
ugyanannyian (kb. 13-14%), és a kísérleti mintához viszonyítva rendkívül kevés volt a 
hibátlan megoldás. A kontroll tanulók mintegy 1/3-a (a 4-6 pontosok) írt helyes mondatokat a 
képekről, de ők többnyire csak tőmondatokban fogalmaztak, mert a mondatok történetté való 
összekapcsolásához hiányoztak a nyelvi eszközeik. Ezeknek a helyes alkalmazásában a 
tanulóknak csak a 18%-a (a 9-10 pontosok) bizonyult igazán jártasnak, ami a kísérleti tanulók 
58%-os arányához viszonyítva jelentős lemaradást tükröz.   
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21. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport pontjai a BICS teszt 3. feladatában 
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A 3. feladatban teljesítettek a leggyengébben (58% és 26%) a két minta tanulói, és egyben 
a legnagyobb különbséggel. Nehéz volt számukra bizonyos kifejezéseket, még ha azok a 
mindennapi szóhasználatból valók is, angolul fogalomszerűen megmagyarázni. A legtöbben a 
joke szó jelentését tudták helyesen leírni, a legkevésbé pedig a bold szót ismerték, illetve 
tömegesen ismerték félre és a kopasznak megfelelő jelentéssel ruházták fel. Itt egyértelmű, 
hogy a hozzá rendkívül hasonló szóalakú bald-al tévesztették össze, amikor lehívták a 
kifejezést a mentális lexikonból. Elsősorban a kísérleti csoportra volt jellemző, hogy azok, 
akik nem szereztek pontot, az angol kifejezések jelentésének a megmagyarázása helyett egy 
példamondatban használták őket, ami bizonyította, hogy bár tisztában vannak a jelentésével, 
angolul mégsem képesek megmagyarázni. Sajnos a feladat olyan jellegű volt, hogy csak a 
hibátlan, világos megfogalmazást fogadta el, így nem volt értékelhető az alacsonyabb 
tudásszint, amikor a tanuló felismerte, és/vagy alkalmazni tudta a kifejezést, de nem volt 
képes angolul definiálni a jelentését. Ez az értékelési mód részben magyarázatot nyújt arra, 
hogy miért volt olyan sok kis pontszámot elérő kísérleti tanuló, akik viszont más jellegű 
lexikai tudásmérő feladatban sikeresek lehettek.  

A szerzett pontok gyakorisági eloszlása (21. ábra) azt jelzi, hogy kísérleti mintában nagyon 
kevesen voltak, akik egyetlen kifejezést sem tudtak helyesen megmagyarázni, de azok se 

voltak túl sokan (kb. 11%), akik mind az öt kifejezést hibátlanul ismerték és definiálták is 
angolul. Legtöbben (26%) 3 pontot szereztek, de alig maradt el mögöttük a 4 kifejezést 
ismerők és leírók aránya (25%), és így a tanulók kb. fele 60% fölött teljesített. Hozzájuk 
képest 32%-al volt gyengébb a kontroll csoport eredménye. 60%-uk 0-1 pontot szerzett, 
vagyis gyakorlatilag eredménytelen volt, ami azt mutatja, hogy a feladat meghaladta a 
többség felszíni nyelvi kompetenciáját. A 3-5 pontot szerzők aránya alig 15% volt, a 4 
pontosoké 2,5% és az 5 pontosoké csak 1%, ami töredéke (kb. 1/10-e) a hasonló jó 
eredményű kísérleti tanulóknak, pedig ebben a feladatban ők is a tesztátlaguk alatt 
teljesítettek. Levonhatjuk a következtetést, hogy ebben az integratív szóértési és 
szövegalkotási, tehát perceptív és produktív képességeket is mozgósító kommunikatív 
feladatban a kísérleti tanulók jóval felülmúlták a kontroll tanulókat, ami bizonyítja, hogy 
sokkal gazdagabb az alapvető, hétköznapi kommunikációhoz szükséges szókincsük és sokkal 
sikeresebben tudják mozgósítani a jelentések megmagyarázásához szükséges nyelvi 
eszközöket is.  

A felszíni nyelvi kompetencia teszt 4. feladatában, amelyikben egy szöveg összekevert 
mondatait kellett értelemszerűen sorba állítani, eredményesebbek voltak a tanulók, mint az 
előzőben (69% és 39%), de a két csoport közötti különbség (30%) ebben az esetben is 
nagyobb az átlageltérésnél (ami 24%). A pontok egyik mintában sem mutatnak teljesen 
szabályos gyakorisági eloszlást (22. ábra), ami várható volt, mert négy pontot elméletileg nem 
is lehetett szerezni, csak figyelmetlenségből.  
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23. ábra  A kísérleti és a kontroll csoport pontjai a BICS teszt 5. feladatában 
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22. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport pontjai a BICS teszt 4. feladatában 

543210

Az I/4. feladaton elért pontok

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

R
el

at
ív

 g
ya

ko
ris

ág

10,6%0,5%

31,1%

13,5%19,5%
24,9%

44,5%

0,2%

32,5%

7,2%8,2%7,4%

kontroll

kísérleti

 

A kísérleti tanulók pontjainak eloszlása azt mutatja, hogy a tanulóknak mintegy a fele 
képes volt hibátlanul megállapítani a különben elég speciális nyelvhasználatú, a méhek 

életéből vett szöveg mondatainak a sorrendjét, ami igazolja, hogy nagyon fejlett a 
szövegértésük. Ha volt is számukra ismeretlen kifejezés a szövegben, a szövegösszefüggést 
biztosító kifejezéseket ügyesen fel tudták használni a mondatok összefűzésére. A kontroll 
csoportnak csak 10%-a mutatott hasonlóan magas szintű szövegfelismerő kompetenciát.  
Mindkét csoportnak kb. 1/3-a ért el 3 pontot, de a kontroll tanulók nagy része ettől 
kevesebbet, 25%-a pedig egyetlen pontot sem szerzett, ami a feladatban elvárt szövegértésen 
alapuló nyelvhasználati képesség teljes hiányára utal. Lehet, hogy értettek a szöveg 
mondataiból részleteket, de azokat a kritikus mondatrészeket, kifejezéseket, amelyek a 
mondatok sorrendjére utaltak nem ismerték fel, ezért nem sikerült pontot szerezniük. Ez a 
kísérleti csoport mintegy 7%-ra is jellemző. Összességében a kísérleti minta tanulói 
lényegesen eredményesebbek voltak az integrált szövegértéses feladatban, mint a kontroll 
csoport tanulói, ami igazolja, hogy sokkal bővebb a szókincsük, beleértve a 
szövegösszefüggést biztosító nyelvi elemeket is. Jártasabbak abban is, hogy hogyan lehet az 
esetleg ismeretlen jelentésű elemeket is tartalmazó szöveget megérteni a kontextusból, illetve 
az azt biztosító nyelvi elemekből, sikeresen mozgósítva a feladat megoldásához 
elengedhetetlen szemantikai és nyelvtani készségeket. Ezen a téren valószínűleg a tantárgyak 
angol nyelven való tanulásakor szerezhettek tapasztalatot a kísérleti minta tanulói. 

A felszíni nyelvi kompetencia teszt 5. feladata, amelyikben egy zöldségesnél a vásárló 
szerepében kellett egy hiányos párbeszédben megnyilatkozni, lett a legeredményesebben 
megoldott feladat mindkét mintában (83% és 63%), ami arról tanúskodik, hogy a tanulók 
többsége különösebb nyelvi nehézség nélkül elboldogult a feladattal.  

A kísérleti mintának a kontrollhoz viszonyított (20%-os) fölényét alátámasztja a szerzett 
pontok relatív gyakoriságát szemléltető grafikon (23. ábra). A kísérleti tanulók 88%-a 10 vagy 
attól több pontot szerzett, 13 és 12 pontot pedig kimagaslóan sokan értek el, bár érdekes 
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módon, maximális pontot viszonylag kevesen (kb. 15%) szereztek. Hogyan magyarázható ez, 
ha a feladat aránylag könnyűnek bizonyult? Az oka az lehet, hogy a tanulók talán nem 
figyelték meg alaposan a megadott párbeszéd árnyalatnyi részleteit, és így az általuk 
fogalmazott válasz nem mindig illeszkedett tartalmilag precízen a már elhangzott szöveghez. 
Ez a feladat elsősorban a kommunikatív kompetenciát mérte, amikor a nyelvhasználatban 
rendkívül fontos, hogy a mondanivaló teljes összhangban legyen a beszélőpartner közlésével. 
Ahol ez az összhang elmaradt, a pontot nem kapta meg a tanuló, ezért értek el olyan sokan 
csak 12-13 pontot. A kontroll tanulók kevesebb pontot szereztek, és nagyobb a pontjaik 
eloszlásának a szórása. A legtöbben 12 pontot értek el, ami megközelíti a kísérleti csoport 
móduszát, de ez csak a kontroll tanulók 15%-át jelenti. Nagyjából ugyanennyien értek el ettől 
több pontot, de maximális pontot nagyon kevesen (4,4%). A többi tanuló 0-11-ig különböző 
pontokat szereztek, eltérő arányban. Mintegy 30% a 9-11 pontos tanulók aránya, akik 
bizonyára szintén a párbeszédek összehangolásában voltak kevésbé sikeresek.  

Az 5. feladat eredményeinek elemzéséből levonható a következtetés, hogy a kísérleti 
csoport tanulói nagyon fejlett kommunikatív kompetenciával rendelkeznek a mindennapi élet 
adott kontextusához kapcsolódó párbeszédben, és ebben lényegesen felülmúlják a kontroll 
csoport tanulóit. Az is fontos következtetés, hogy valamennyi tanulónak ez a feladat volt a 
legkönnyebb, igazolva, hogy a nem túl elvont, valós (vagy azt szimuláló) nyelvhasználati 
szituációkban a kontroll csoport tanulói is képesek viszonylag helyesen kommunikálni, még 
akkor is, ha más jellegű felszíni kompetenciát igénylő feladatokban nem olyan sikeresek. Ez 
talán a nyelvtanárok azon törekvésének köszönhető, hogy a nyelvoktatás során a mindennapi 
életben használható kommunikatív nyelvtudásra fektetik a hangsúlyt, így ebben nagyobb 
jártasságot szereznek a tanulók.  

Összegezve a két minta eredményeinek összehasonlító elemzését az egyes feladatokban 
feltárta, hogy a kísérleti csoport a teszttel mért valamennyi felszíni nyelvhasználati területen 
kiemelkedően magasabb szinten teljesített, mint a kontroll csoport. Bebizonyosodott, hogy a 
kísérleti minta tanulói az alapvető nyelvtani szabályokat jobban ismerik és használják. 
Választékosabb a szókincsük és a felidézett szavakat helyesebben alkalmzzák összefüggő 
szövegek alkotására, mint a kontroll minta tanulói. Ezt elsősorban az 1., a 2. és a 3. 
feladatok eredményei igazolták. A 2. és az 5. feladatok azt is bizonyították, hogy a kísérleti 
tanulók szöveg/beszédprodukciója azért is lényegesen fejlettebb, mert a 
szövegkoherenciára jobban odafigyelnek, és így sokkal sikeresebben tudják összefüggő, 
értelmes szöveggé fűzni a mondanivalójukat. A 4. feladatban elért magasabb eredményük 
pedig egyértelműen igazolja, hogy a szövegértésük is jóval magasabb szintű, 
kifinomultabb, nemcsak a nagyobb lexikális nyelvtudásuk miatt, hanem fejlettebb 
szövegösszefüggés felismerési képességük miatt is. A precízebb, definíciószerű 
magyarázatok produkálásához szükséges nyelvi képességben is jóval felülmúlják 
kontroll társaikat , amiről elsősorban a 3. feladat eredményei győztek meg.  

A 24. ábra látványosan szemlélteti a két tanítási nyelvű középiskolásoknak az angol 

24. ábra  A kísérleti és a kontroll csoport felszíni nyelvi kompetenciái a BICS teszten  
szerzett pontok alapján 
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2. táblázat  A kísérleti és kontroll csoport évfolyamainak a BICS teszten elért 
eredményei és annak statisztikai mutatói 

 
 

Tanulók 
száma 

Min. pont Max. pont Elért pontok 
átlaga 

Szórás (elért 
pontoké) 

Relatív átlag 
(%) Évfolyam 

 
Kís. Ko Kís Ko. Kís Ko. Kís. Ko. Kís. Ko. Kís. Ko. 

 1 220 160 9 0 43 34 28,42 18,11 7,201 8,723 64,59 41,15 

 2 204 177 7 2 43 43 31,38 20,69 6,744 8,114 71,31 47,02 

 3 205 157 12 5 43 43 34,12 24,52 5,496 9,137 77,54 55,72 

 4 187 137 13 4 43 40 35,23 23,84 4,879 8,389 80,07 54,18 

 összes 816 631 7 0 43 43 32,15 21,67 6,732 8,944 73,07 49,25 

 

nyelvet intenzíven tanuló magyar tannyelvű tanulókhoz viszonyított magasabb szintű, a 
kommunikáció eszközeként használt angol nyelvű felszíni nyelvi kompetenciáját, tekintettel 
annak valamennyi mért mutatójára.  

1. 1. 3. A BICS teszt eredményeinek évfolyamonkénti összehasonlító elemzése és 
értékelése 

Fontos lenne megvizsgálni, hogy az eddigi összehasonlítás alapjaként szolgáló 
csoportátlagokhoz, illetve a feladatonként elért átlagokhoz milyen mértékben járultak hozzá 
az egyes évfolyamok tanulói. Valamennyien ugyanazt a BICS tesztet oldották meg, de ha 
abból indulunk ki, hogy az iskolai oktatás során, az évek folyamán fejlődik a tanulók 
nyelvtudása, így a kommunikatív nyelvhasználati képességük is, valószínű eltérő sikerrel. 
Érdemes összehasonlítani a kísérleti és a kontroll csoportok egyes évfolyamainak a 
teszteredményeit, hogy lássuk van-e eltérés ebből a szempontból a két minta között. A 2. 
táblázat összehasonlítva összegzi ezeket az eredményeket. A tanulók létszámát tekintve a két 

minta tanulóinak évfolyamokra való elosztása közötti eltérés statisztikailag nem bizonyult 
szignifikánsnak (lásd 3.3.1. rész), és mivel a párhuzamos évfolyamok a releváns 
háttértényezőkben egyenértékűek, vagyis hasonló tulajdonságúak, az eredményeik 
összevethetőek.  

A teszteredményekre vonatkozó statisztikai mutatókat elemezve látható, hogy a 
legkevesebb szerzett pont a kísérleti csoportban nemcsak jóval magasabb valamennyi 
évfolyamon, mint a kontroll csoportban, de növekedő tendenciát mutat, ami azt sugallja, hogy 
a tanulók felszíni nyelvi kompetenciája fokozatosan fejlődik, ahogy felsőbb évfolyamba 
jutnak, míg ilyet a kontroll csoport esetében nem lehet egyértelműen megállapítani. Az előbbi 
következtetést megerősíti a pontátlagok összehasonlítása, amelyek a kísérleti csoportban az 1. 
évfolyamtól a magasabb évfolyamok felé folyamatosan nő (28,42; 31,38; 34,12; és 35,23). A 
kontroll csoport pontátlagainak évfolyamonkénti vizsgálata nem támasztja alá egyértelműen a 
folyamatos nyelvi fejlődés gondolatát, hiszen bár az 1. évfolyamtól lassan növekednek az 
átlagok a 3. évfolyamig (18,11; 20,69; és 24,52), a 4. évfolyam alacsonyabb átlaga (23,85), a 
kommunikatív nyelvi kompetencia alacsonyabb szintjére utal.  

A relatív átlagok (25. ábra) több információt nyújtanak, mint a pontátlagok, mert azt is 
jelzik, hogy az elérhető maximumhoz (44 pont) képest mennyire volt sikeres az évfolyam. 
Összehasonlításuk megerősíti, hogy a kísérleti csoport tanulói jóval eredményesebbek voltak 
valamennyi évfolyamon (23,4%, 24,3%, 21,9%, illetve 25,9%-al), az egész teszten átlagban 
23,8%-al (kb. 24%-al), amiről már igazoltuk, hogy szignifikáns. Az oszlopdiagramok azt is 
jól szemléltetik, hogy a legeredményesebb a kísérleti 4. évfolyam volt 80%-os 
átlageredménnyel, ami nagyon magas szintű felszíni nyelvhasználati képességüket bizonyítja, 
de a minta alsóbb évfolyamai sem maradtak le túlságosan mögöttük. A legalacsonyabb szintű 
nyelvi kompetenciával a kontroll csoport 1. évfolyamos tanulói rendelkeznek, akik csak fele 
olyan eredményesek (41%) voltak, mint a legjobb évfolyam tanulói.  
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25. ábra  A kísérleti és a kontroll csoport évfolyamainak eredményessége a BICS 
teszten 
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A két minta eredményeit összehasonlítva látható, hogy a kísérleti minta leggyengébb 
évfolyama (1. évfolyam 64,6%) is jóval eredményesebb, mint a kontroll csoport legjobbjai (3. 
évfolyam 55,7%). Ez azt is jelenti, hogy a két tannyelvű középiskolák tanulói már az első 
évfolyamon átlagban fejlettebb, kommunikációra alkalmas angol nyelvi felszíni 
kompetenciával rendelkeznek, mint a kontroll csoport bármelyik évfolyama. Erre többféle 
magyarázatot találhatunk. Ha négy évfolyamos a két tannyelvű középiskola, akkor valószínű, 
szigorúbb volt az angol nyelvi felvételi, mint a kísérleti csoport intenzív angol nyelvi 
osztályaiba, így az első évfolyamos tanulók eleve magasabb nyelvi kompetenciával kezdték a 
középiskolát, és ezt az előnyüket jelzi a fél évvel később végzett felmérés, de az is lehet, hogy 
már a középiskola elején hatékonyabb a nyelvi képzésük is. Az öt évfolyamos két tannyelvű 
középiskolákba nem kell angolból felvételizni, így az első évfolyamon nyújtott magasabb 
szintű angol nyelvtudás elsősorban a nyelvi előkészítő évfolyamon történő nyelvi képzésük 
hatékonyságát igazolja. Mindenesetre, az a tény, hogy a kísérleti csoportban az angol nyelvű 
felszíni kompetenciát illetően egyenletesen és folyamatos nyelvi fejlődés tapasztalható az 1. 
évfolyamtól a 4. évfolyamig, (6%, 6%, illetve 3%-al jobbak az átlagok), azt bizonyítja, hogy 
az iskola folyamatosan és jelentősen hozzájárult a nyelvtudás gyarapodásához. Az iskolai 
nyelvoktatás hatékonysága a kontroll csoport első három évfolyamán szintén tetten érhető 
(5% és 8%-al javulnak az átlagok), viszont a 4. évfolyamon nem.  

A relatív átlagok összehasonlítását összegezve levonhatjuk a következtetést, hogy a két 
tannyelvű iskolák tanulói felsőbb évfolyamba lépve, a csökkenő angol nyelvi órák 
ellenére (lásd 4. függelék 1. táblázat), egyre bővülő szókinccsel és magabiztosabb 
nyelvhasználati képességgel rendelkeznek, amire a magyarázat egyértelműen az, hogy a 
szaktantárgyak angol nyelven való tanulása rákényszeríti őket, hogy a nyelvet valós 
kommunikációs funkcióban használják az iskolai tanulmányaik során. Ezt a nyelvi 
tapasztalatot a kontroll évfolyamok magasabb angol nyelvi óraszáma nem képes pótolni, 
de azért viszonylagos nyelvi fejlődést biztosíthat.   

Annak a vizsgálatára, hogy a kísérleti csoport által elért magasabb átlagok valamennyi 
évfolyamon lényegesen eltérnek-e a kontroll csoport megfelelő évfolyamai által elért 
alacsonyabb átlagoktól, minden évfolyamra elvégeztem a kétmintás t-próbát. Ez a próba az 
átlagokon túl az eredmények szórását és az évfolyamok tanulóinak a számát is figyelembe 
véve, minden évfolyamra igazolta a különbségek szignifikanciáját20. Ennek alapján 
kijelenthetjük, hogy a kísérleti minta tanulói mindegyik évfolyamon szignifikánsan jobb 
felszíni nyelvi kompetenciával rendelkeznek, mint a kontroll megfelelő évfolyamainak a 
tanulói.  

                                                 
20 A kísérleti és kontroll csoportok 1. évfolyamai által a BICS teszten elért eredmények esetében a kétmintás t 
próba értékei (F=11,773, p=0,001) df=301,81, t=12,599 és p=0,000; a 2. évfolyamosoknál (F=7,8, p=0,005) 
df=379, t= 14,039 és p=0,000, a 3. évfolyamosoknál (F= 67,78  p=0,000) df=240,314, t= 11,651 és p=0,000 és a 
4. évfolyamosok eredményeinél (F= 73,502,  p=0,000) df=202,653, t= 14,228 és p=0,000. 
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26. ábra   A kísérleti és a kontroll csoportok évfolyamai által elért pontok 
gyakorisága a tanulók összlétszámához viszonyítva 
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Vizsgáljuk meg közelebbről, hogy az elérhető 44 pontból mennyit szereztek meg átlagosan 
a kísérleti és a kontroll csoportok évfolyamai, vagyis hogyan alakult a szerzett pontok 
gyakorisága (26. ábra). Összehasonlítva a két minta 1. évfolyamait egyértelműen leolvasható 
a grafikonról a kísérleti tanulók már feltárt felszíni nyelvi kompetenciabeli fölénye. A kontroll 

évfolyamban nagy gyakorisággal jelennek meg az olyan alacsony pontok (8-ig), amelyeknél a 
kísérleti 1. évfolyam minden tanulója több pontot ért el. Viszont azon magasabb pontoknál 
(pl. 25 ponttól), ahol a kísérleti tanulók relatív gyakorisága magasabb, a kontroll tanulók 
gyakorisága nagyon alacsony, és 34 fölött senki sem szerzett pontot. A két minta 2. 
évfolyamai annyiban térnek el az 1. évfolyamoktól, hogy a pontjaik nagyobb szóródást 
mutatnak, és a gyakoriságok eltolódtak a magasabb pontok felé kompetencia szintnövekedést 
jelezve. A 3. és 4. évfolyamoknál szembeötlő, hogy kísérleti csoportbeli tanulók gyakorisága 
látványosan nő a jobb eredmények felé. Már a 3. évfolyamon alig akad tanuló, aki közepesen 
vagy az alatt teljesítene, azt sugallva, hogy a kommunikációs nyelvi hiányosságokat, amelyek 
alsóbb évfolyamokon még többnyire előfordulnak, pótolják a tanulók. A kontroll 3. 
évfolyamának grafikonjáról ilyen tömeges felzárkózást nem lehet leolvasni, de azt igen, hogy 
a 32-35 pontosok gyakorisága jelentősen megnőtt, ami azt bizonyítja, hogy tanulók egy 
csoportja az alsóbb és saját évfolyambeli társaikhoz képest is magasabb szintű 
kommunikációra alkalmas nyelvtudással rendelkezik, ami azért jelentősen elmarad (mintegy 
10 pontátlaggal) a kísérleti harmadikosokéhoz képest. 

 A kísérleti 4. évfolyamnál még a 3. évfolyamétól is erőteljesebb a gyakoriságok 
növekedése a nagyobb pontok irányába nyelvi kompetenciaszint növekedést jelezve. A 
kontroll 4. évfolyamának grafikonján viszont látható, hogy nemcsak a párhuzamos 
évfolyamhoz képest gyengébb (11 ponttal) a tanulók kommunikatív nyelvi kompetenciája, de 
a minta előző évfolyamához képest is, jelentősen csökkent a 35 fölötti pontok gyakorisága és 
nőtt a kisebb pontoké. Alaposabb vizsgálatkor észrevehető az is, hogy a gyakoriság 
látványosan kisebb a minta közepe és az évfolyamátlag (23,84 pont) táján, és nagyobb a 
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27. ábra . A kísérleti és a kontroll csoportok tanulói által évfolyamonként szerzett 
pontok gyakorisági eloszlása a BICS teszten 
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gyakoriság ez alatt (15 pont körül), illetve fölött (32 pont körül). Ez azt jelzi, hogy a kontroll 
4. évfolyamosai két eltérő nyelvi kompetenciájú csoportra különülnek el.  

Ha az évfolyameredmények hisztogramjait (27. ábra) hasonlítjuk, határozottabban 
tapasztalhatóak az előbbi következtetések. Valamennyi évfolyamon a kísérleti minta 

keskenyebb alapú, magasabb közepű oszlopokból kirajzolódó görbéi a szerzett pontok kisebb 
szórására utalnak, ami bizonyítja, hogy kevesebb a szélsőséges nyelvi kompetenciájú tanuló. 
A legtöbb tanulónak a tudása az átlag körül, illetve a fölött van, és az átlag évfolyamról 
évfolyamra emelkedik, amit jól szemléltet, hogy a felsőbb évfolyamok görbéi az alsóbb 
évfolyamokéhoz viszonyítva a magasabb pontok irányába eltolódnak. Jól nyomon követhető, 
hogy a felsőbb évfolyamok felé haladva a görbék alapja is keskenyedik, ami azt mutatja, hogy 
egyre egységesebb lesz a tanulók nyelvtudása, csökken a gyengébb nyelvi kompetenciájú 
tanulók száma. Megfigyelhető, hogy a 3., és a még határozottabban a 4. évfolyamon, a 
tanulók nyelvtudása nemcsak egységesebb lesz, de többen érnek el a minta közepétől 
magasabb eredményt, ami erőteljesen javuló nyelvhasználatot tükröz. Mi lehet a magyarázat 
arra, hogy a kísérleti csoportban olyan látványosan és egységesen javul a tanulók viszonylag 
amúgy is magas felszíni nyelvi kompetenciája az utolsó évfolyam felé haladva? Egyik ok 
lehet az, hogy bár a két tannyelvű gimnáziumokban a felsőbb évfolyamokon általában 
kevesebb az angol nyelvi órák száma, a szaktárgyak angol nyelven való tanulása a tanulók 
nyelvtudását megerősíti, könnyen alkalmazhatóvá teszi, így a nyelvhasználatuk az évek 
elteltével egyre magabiztosabb lesz, még a gyengébb tanulóké is. A másik ok lehet a közelgő 
kétnyelvű érettségi vizsgákra való tudatos készülés is, ami az angol nyelv tantárgy mellett 
legalább két tantárgyból angol nyelven tett érettségit jelent kötelezően minden két tannyelvű 
tanuló számára.  

A kontroll csoport hisztogramjainak a széles alapja jelzi, hogy a tanulók az angol nyelvi 
felszíni kompetenciája tág értékek között változik mind a négy évfolyamon, az elért pontokat 
jelölő oszlopok különböző magassága pedig, hogy nincs szabályosság az évfolyamátlagtól 
való eltérésekben. Ha visszaidézzük a kontroll minta egésze által elért pontátlagok eloszlását 
szemléltető 17. ábrabeli hisztogramot, amely szabályos normál eloszlást mutatott (a minta 
átlaga egybeesett a leggyakoribb értékkel, ami egyben a minta közepe is volt), akkor most 
látjuk, hogy ezt az egyes évfolyamok pontjainak nagyon eltérő eloszlása hozta létre. Az 1. és 
2. évfolyamok pontjainak gyakorisága még többé-kevésbé normál eloszlást mutat, 3. 
évfolyamon viszont a gyakoribb értékek nem az átlag körül jelennek meg, tehát nem az 
átlagtudású tanulók vannak a legtöbben, hanem az átlagtól kevesebbet illetve többet tudók, 
mintha az angol felszíni nyelvi kompetenciát illetően az évfolyam két csoportra szétválna, egy 
alacsonyabb és egy magasabb tudásura. Még hangsúlyozottabban igaz ez a 4. évfolyamra, 
ahol a két csoportra való szakadást az átlagpont körüli legkisebb gyakoriság, valamint az attól 
kisebb és nagyobb pontoknál kimagasodó oszlopok jelzik. Tehát a hisztogramok megerősítik 
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a pontgyakoriságok elemzésekor (lásd 26. ábra) már jelzett jelenséget, mármint a kontroll 
csoport 3. és 4. évfolyamainak két eltérő nyelvi kompetenciájú csoportra való elkülönülését. 
Mi lehet a magyarázat? A jelenség mögött az lehet, hogy valamilyen okból az utolsó előtti és 
az utolsó évfolyamon a tanulók egy része sokkal hatékonyabban és így eredményesebben 
tanulja az angol nyelvet, míg a másik része kevésbé. Az ok mibenlétét ez a vizsgálat nem 
tudja megmagyarázni, de logikusnak tűnő magyarázat lehet az (tekintettel arra, hogy a 
középiskolások általában harmadiktól foglalkoznak a továbbtanulással), hogy a tanulók 
eredményesebb csoportja továbbtanulási szándékkal, tehát erőteljes motiváció hatására 
tudatosan foglalkozik többet az angol nyelvvel, míg a tanulók másik csoportja (mert esetleg a 
továbbtanuláshoz más iskolai tárgyra összpontosít) elhanyagolja az angol nyelvtanulást. Az 
első három egymás utáni évfolyam görbéinek a magasabb pontok felé való enyhe eltolódása 
nyelvtudásfejődésre utal, ami 4. évfolyamnál nem tapasztalható.   

Összegezve a következtetéseket, kijelenthetjük, hogy a kísérleti csoport tanulóinak az 
angol felszíni nyelvi kompetenciája valamennyi évfolyamon egységesebb, nincsenek 
nagyon gyenge kompetenciájú tanulók, és a felsőbb évfolyamok felé haladva 
egyenletesen magasabb színtű és egyre egységesebb lesz. A kontroll csoport valamennyi 
évfolyama nagyon vegyes összetételű, vagyis vannak nagyon gyenge felszíni 
nyelvhasználati kompetenciával rendelkező tanulók is, sőt a felsőbb évfolyamok felé 
haladva ez a heterogenitás két, egy alacsony és egy magasabb kompetenciájú csoportra 
való szétváláshoz vezet, bár a pontátlagokkal mért viszonylagos fejlődés a 
nyelvhasználatban az első három évfolyamon még tapasztalható. 

1. 1. 4. A BICS teszteredmények évfolyamonkénti és feladatonkénti összehasonlító 
elemzése és értékelése 

Most nézzük meg, hogy miből alakultak ki a tanulmányozott évfolyamátlagok. Milyen 
eredményesek voltak a minták különböző évfolyamai az egyes feladatok megoldásában?   

Tekintettel az eltérő tanulói létszámra, az évfolyameredmények csak akkor összevethetőek, 
ha relatív gyakoriságokat vizsgálunk (azt, hogy a létszámhoz viszonyítva hányan érték el az 
adott eredményt az adott feladatban). Mivel a feladatokra szerezhető pontok száma eltérő, 
relatív átlagokat (az elért és elérhető pontszámok arányát) vizsgáljuk, mert így a feladatokban 
elért eredményeket egymáshoz is viszonyíthatjuk. A párhuzamosan ábrázolt átlagokból (28. 
ábra) könnyen nyomon követhető, hogy a kísérleti csoport következetesen, minden 
évfolyamon és minden feladatban több pontot szerzett, mint a kontroll. Az adatok statisztikai 
vizsgálata alapján az eltérés minden esetben szignifikáns21, tehát a kísérleti minta 
valamennyi évfolyamának a kontrolltól szignifikánsan jobb átlagteljesítménye mögött 
lényegesen magasabb szintű nyelvi kompetencia rejlik a teszt által mért valamennyi 
mutatóban. 

Ha összehasonlítjuk az évfolyamokat abban, hogy milyen sikeresen oldották meg az egyes 
feladatokat, látszik, hogy annak ellenére, hogy a csoport átlagok alapján (lásd 25. ábra is) a 
feladatok növekvő nehézségi sorrendje azonos volt mindkét mintában (5., 2., 4., 1. és 3. 
feladat), az egyes évfolyamok ettől eltérést mutatnak az 1. és a 4. feladatokban. A kísérleti 

                                                 
21 Az ANOVA próbával végzett szignifikanciavizsgálatok igazolták, hogy valamennyi kísérleti évfolyam 
eredménye valamennyi feladatban szignifikánsan jobb a párhuzamos kontroll évfolyam eredményétől.  
Az 1. évfolyamosok értékei: I/1 feladat F=107,407, I/2 feladat F=47,349, I/3 feladat F=132,350, I/4 feladat 
F=34,106, I/5 feladat F= 99,482, egész BICS teszt F=158,732 és valamennyi feladat és a teszt estében p=0,000. 
A 2. évfolyamosoknál kapott értékek: I/1-ben F=135,021, I/2-ben F=58,351, I/3-ban F=120,057, I/4-ben 
F=93,410, I/5-ben F= 73,525, egész BICS teszten F= 197,083, és p=0,000 minden esetben.   
A 3. évfolyamosoknál kapott értékek: I/1-ben F=87,653, I/2-ben F=33,396, I/3-ban F=180,889, I/4-ben 
F=91,045,  I/5-ben F=71,016, az egész BICS teszten F= 153,796, és p=0,000 minden esetben.  
A 4. évfolyamosoknál kapott értékek: I/1-ben F=180,896, I/2-ben F=55,116,  I/3-ban F=267,656, I/4-ben 
F=128,113, I/5-ben F=56,891, az egész BICS teszten F=235,998, és  p=0,000 minden esetben.  
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28. ábra  A kísérleti és a kontroll csoport évfolyamainak feladatonkénti relatív 
átlagai  
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minta első két évfolyama az 1. feladatot könnyebbnek találta, mint a 4. feladatot, akárcsak a 
kontroll utolsó három évfolyama, így esetükben a feladatok növekvő nehézségi sorrendje: 5., 
2., 1., 4. és 3. feladat. Ehhez viszonyítva a kísérleti csoport felsőbb éveseinek, és a kontroll 
elsőseinek a 4. feladatnál nehezebb volt az 1., így náluk a növekvő nehézségi sorrend: 5., 2., 

4., 1. és 3. feladat.  
Vajon mivel magyarázható az, hogy bizonyos évfolyamok az 1. feladatot, míg mások a 4-

et találták nehezebbnek, pedig a többi feladat nehézségi fokát egyformán ítélték meg? A 
válaszhoz idézzük fel, hogy milyen felszíni nyelvhasználati mutatókat mértek az egyes 
feladatok és milyen módon. Az 1. feladatban a hiányos levelet sikeresen kipótolni csak 
néhány éppen odaillő kifejezéssel lehetett, ami a kísérleti csoport elsős és másodikos 
tanulóinak, valamint a kontroll másodikos, harmadikos és negyedikes tanulóinak nem jelentett 
akkora nehézséget, mint a 4. feladatban elvárt szövegértés. Erre az lehet az ésszerű 
magyarázat, hogy az angol nyelvi órán a tanulók sokszor találkoznak ilyen jellegű feladattal, 
nemcsak a levél kiegészítését elváró forma, hanem az utazásra vonatkozó tartalom 
tekintetében is. Azok a tanulók, akiknek több a nyelvi órájuk, és már elértek egy bizonyos 
jártasságot az angol nyelvhasználatban viszonylag könnyen mozgósították a hiányzó, nem túl 
elvont kifejezéseket. Ide sorolható a kísérleti csoport első két évfolyama és a kontroll utolsó 
három évfolyama. A kísérleti minta felsőbb évfolyamainak (3. és 4.) kevesebb a nyelvi órája, 
és a szükséges kifejezéseket a nem használat következtében a passzív szókészletükből 
nehezebben hívják le. A kontroll elsősök 1. feladatbeli kudarcának az oka az lehetett, hogy a 
magasabb nyelvi óraszám ellenére a mérés idején még nagyon hiányos volt a szókincsük és 
kevés a nyelvi tapasztalatuk (bár az intenzív nyelvi osztályokba angolból felvételivel jutottak 
a tanulók). Azoknak, akiknek segített az iskolai rutin az 1. feladatban, viszonylag nehezebb 
volt a 4. feladat összekevert mondatait megfelelő sorrendbe rendezni, hiszen ez feladat (a 
méhek életéről szóló szöveg mondatainak értelemszerű rendezése) tartalmilag, így 
szókincsében is, eléggé eltér az iskolai szövegekben előfordulóktól. A kísérleti minta két 
felsőbb évfolyama, akik természetesen a legeredményesebben oldották meg az 1. feladatot is, 
a 4. feladatot a szaktárgyaknak köszönhető bővebb szókincsük és fejlettebb szövegértő 
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29. ábra   Az I/1. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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képességük miatt viszonylag mégis könnyebbnek találták. A kontroll csoport első évfolyama 
nagyon gyengén teljesített az 1. feladatban, ehhez képest a 4. feladatban, ahol tippelni is 
lehetett, eredményesebb volt. 

Most vizsgáljuk meg, hogy a két minta egyes évfolyamai milyen sikeresen oldották meg a 
felszíni kompetenciateszt egyes feladatait külön-külön, mert ez utalhat a különböző 
nyelvhasználati mutatók szintjére, illetve azoknak a változásaira.  

Az 1. feladatban elért pontok évfolyamonkénti relatív gyakoriságát a 29. ábra szemlélteti. 
A kontroll elsősöknél azonnal szembeötlő a már feltárt nyelvi hiányosság; a leggyakoribb 
érték (a tanulók 19%) a 0 pont, 85%-uk a pontok felét sem szerezte meg, és a legjobbak (4%) 

is csak 7-et szereztek. Hozzájuk viszonyítva a két tannyelvű elsősök módusza (19%-al) a 6 
pontnál van, amihez képest nagyjából normál eloszlást mutat az eredményesebb, illetve 
kevésbé eredményes tanulók gyakorisága. Az elsősökhöz viszonyítva mindkét mintában 
szókincsgyarapodást tapasztalunk az egymás utáni évfolyamokon, de eltérő mértékben. A 
kontroll csoportban kisebb a szókincsbővülés; a 0 pontosok aránya minden évfolyamon 
viszonylag magas (7%-9%), miközben a leggyakoribb érték a mediánhoz közelít, de 
maximális pontszámot csak a minta legjobb 3. évfolyamos tanulóinak sikerült elérni. A 
kísérleti csoportban erőteljesebb az évenkénti szókincshasználati fejlődés, mert nullára 
csökken a 0-1 pontosok száma miközben a leggyakoribb érték 7-re változott, és fokozatosan 
emelkedett a legalább ennyi pontot elérő tanulók aránya (52%-ra, 61%-ra, majd 70%-ra). 
Érdekes, hogy legtöbb maximális pontot a másodikosok érték el, ami sugallja, hogy ők a 
legrutinosabbak. A felsőbb évfolyamosoknak kevesebb az ilyen típusú nyelvhasználatot 
gyakoroltató nyelvi órájuk, és talán a felejtésnek köszönhetően, nehezebben tudták 
mozgósítani az összes szükséges kifejezést, de átlagban az utolsó évesek mégis jobban 
teljesítették a feladatot, mert ha mindet nem is, de a többségük több kifejezést tudott beírni, 
mint a többi évfolyam tanulói. 

A 2. feladat (aránylag szabadabb nyelvhasználatot megengedő, de időigényesebb 
történetleírás, amely átlagban a második legkönnyebb feladat volt mindenkinek) pontjainak az 
eloszlását a 30. ábrán követhetjük. Első ránézésre szembeötlik, hogy valamennyi évfolyamon 
sok a nulla pontos megoldás, amire az lehet a magyarázat, hogy azok a tanulók, akiknek kevés 
volt az idő az egész teszt megoldásához ezt a feladatot kihagyták, bár lehet, hogy a 
nyelvtudásuk elegendő lett volna. Akik megoldották, aránylag sok pontot szereztek. A 
kísérleti 1-2. évfolyamok nagyon hasonló eredményt értek el, szinte 50%-uk 9-10 pontot ért 
el.  A kontroll 1-2. évfolyamai szintén hasonlóan és sokkal gyengébben teljesítettek. Mindkét 
évfolyamon, a leggyakoribb értéktől, ami 6 pont (16% és 20%-al) volt, mintegy 36% ért el 
több pontot, a többiek pedig kevesebbet. A sok 2-5 pontos tanuló, képes volt néhány 
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30. ábra   Az I/2. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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31. ábra   Az I/3. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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egyszerű, helyes mondatot írni a képek alapján, de azokat történetté nem tudták összefűzni, 
tehát a felszíni nyelvi kompetenciájuk a szövegkoherencia biztosításához szükséges eszközök 
ismeretében és használatában mutat lemaradást. A 3. és a 4. évfolyamosok nagy része képes 
többé-kevésbé összefüggő mondatokat, illetve egész történetet írni. A kontroll mintában a 3. 
évfolyam volt a legeredményesebb, jelezve, hogy jóval nagyobb a jártasságuk a szükséges 
nyelvi eszközök használatában, mint az alsóbb évfolyamoké, vagy a negyedikeseké. A 
kísérleti csoport utolsó két évfolyama nagyjából egyformán, kimagaslóan jól teljesített. 
Közülük sokan (33% és 37%) oldották meg hibátlanul a feladatot, és sok 8-9 pontos tanuló is 
volt. Mintegy 82%-os teljesítményük (úgy, hogy kb. 6 % nem oldotta meg a feladatot) azt 
bizonyítja, hogy a tanulók kiemelkedően fejlett kommunikatív nyelvi kompetenciával 
rendelkeznek, képesek a szövegösszefüggést biztosító nyelvi eszközöket nagyfokú 
jártassággal, tudatosan alkalmazni az egyszerű, a hétköznapi életben használatos szókincsen 
alapuló történet megfogalmazásához. És ebben a nyelvhasználati képességben lényegesen 
felülmúlják a kontroll csoport hasonló évfolyamú tanulóit. 

 A 3. feladat (tömören meg kellet magyarázni angol nyelven öt angol kifejezést: joke, to 
switch off, ingredients, bold, to admire), amelyben a leggyengébben teljesítettek a tanulók, 
gyakorlatilag meghaladta a kísérleti 1. és 2. évfolyamosok többségének a nyelvi 
kompetenciáját a feladat, amint a 31. ábra szemlélteti. Az elsősök 46%-a egy pontot sem 

szerzett, a legjobbak (4%) is csak 3-at az 5-ből. A másodikosok kicsit jobbak, legtöbben 1 
pontot értek el, és már akad 4-5 pontos tanuló is. Hozzájuk képest a kísérleti 1. évfolyam, bár 
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32. ábra   Az I/4. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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a csoportjában a leggyengébb, lényegesen eredményesebb volt: sokan (30%) legalább 1 
pontot elértek, 50%-uk 3-4 pontot, sőt egy kevesen (2%) a maximális 5 pontot is. 
Látványosan jobb tőlük a kísérleti 2. évfolyam, ahol a leggyakoribb 3 ponthoz viszonyítva 
szabályos normál eloszlást mutat a pontok gyakorisága. 

Bár a kontroll harmadikosoknak a másodikosokhoz viszonyított kissé magasabb 
átlageredménye valamivel jobb nyelvtudást tükröz, de a tény, hogy a tanulók 25%-a nem 
szerzett pontot, ugyanilyen arányban vannak 1 és 2 pontosok is, és az ettől több pontot elérők 
aránya nem nőtt az előző évfolyamhoz képest, nagy nyelvi hiányosságokat jelez. A kontroll 4. 
évfolyam ettől is gyengébben teljesített, mert bár csökkent a 0 pontosak aránya, közben nőtt 
az 1-2 pontosoké, és kevesebben szereztek 4-5 pontot. A kontrollal ellentétben a kísérleti 
minta 3. évfolyamosai között látványosan csökkent a 0-2 pontosok aránya, és nőtt a 4 pontot 
(ami 31%-al a leggyakoribb érték) és 5 pontot elérőké. A legeredményesebbek a kísérleti 4. 
évfolyamosok voltak, akiknek 80%-a legalább 3 pontot elért, ami magabiztosabb angol 
lexikális nyelvismeretre és nyelvhasználatra utal.  

Mivel ebben a feladatban tapasztalható a kontroll minta évfolyamainak a legnagyobb 
lemaradása a kísérleti csoport évfolyamaihoz képest, levonható az a következtetés, hogy az 
angol nyelvi tanórák nem tudják a tanulók ilyen irányú nyelvhasználatát, tehát a 
definíciószerű szómagyarázatok megalkotásának a képességét eléggé hatékonyan fejleszteni. 
A kísérleti 3. és 4. évfolyamosok voltak a legjobbak a szavak jelentésének a tömör, 
fogalomszerű megmagyarázásában, mert ők (a csökkent nyelvi órák ellenére) a szaktárgyak 
több évi angol nyelven való tanulása során nagyobb jártasságot szerezhettek az ilyen jellegű 
produktív nyelvhasználatban, mint azok a társaik, akik az angol nyelvet nem használják 
tannyelvként. 

A 4. feladatban (öt összefüggő mondat tartalom alapján való sorba rendezése) a kontroll 
első két évfolyamának nemcsak az átlageredményei (35%) egyformák, de a szerzett pontok 
eloszlásában sincs közöttük eltérés (32. ábra). Kb. 65%-uk csak 0-2 pontot szerzett, a 
leggyakoribb (28% és 26%-al) érték 3 pont, és a tanulóknak mindössze a 6-7%-a ismerte fel 
hibátlanul valamennyi mondat helyét22. Ez az eredmény ezen évfolyamok alacsony szintű 

szövegfelismerő képességére utal. Ettől kissé ugyan eltérő ponteloszlással, de egyaránt 
mintegy 8%-al sikeresebbek voltak a kontroll 3. és 4. évfolyamosok, ami mindenképpen azt 
bizonyítja, hogy valamivel gazdagabb a szókincsük és jártasabbak a szövegösszefüggés 
megértésében. A kísérleti minta évfolyamai ismét lényegesen jobban teljesítettek, ami a 

                                                 
22 Emlékezzünk, hogy 4 pontos megoldása nem lehet a feladatnak. Ahol ez kis százalékban megjelenik, az a 
tanulók figyelmetlenségére vagy tanácstalanságára utal, mert két mondatot is ugyanazzal a sorszámmal láttak el, 
vagy egyiket nem számozták meg. 
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33. ábra   Az I/5. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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pontok eloszlásából is látható. Míg az 1. évfolyamon legtöbben (38%) 3 mondatot helyeztek a 
megfelelő sorrendbe, a 2. évfolyamtól ugrásszerűen megnőtt a maximális pontot elértők 
aránya, amely az egymás utáni évfolyamokon 45%, 53% és 61%-ra nőtt. Ebből egyértelműen 
megállapítható, hogy a kísérleti minta évfolyamainak a tanulói, különösen a felsőbb 
évfolyamok, a feladat megoldásához szükséges szövegértési kommunikatív kompetencia 
magas szintjével rendelkeznek. Ha figyelembe vesszük, hogy a kísérleti évfolyamok a 
kontroll hasonló évfolyamaihoz viszonyítva különböző szaktantárgyakat tanulnak angol 
nyelven, akkor valószínű, hogy a szövegértési előnyük éppen annak a következménye, hogy 
az angol nyelvet tannyelvként, vagyis nyelvi eszközként alkalmazzák. 

Valamennyi évfolyam az 5. feladatban volt a legeredményesebb, ahol a pontok eloszlását 
követve mindkét mintában az alsóbb évfolyamoktól a felsőbbek felé látványos nyelvi fejlődés 
tapasztalható (33. ábra). A kísérleti csoport 1. évfolyamának 78%-os eredményét, ami arról 
tanúskodik, hogy még a kezdő középiskolai évfolyamon sem okozott komoly nehézséget a 

feladat, a következő évfolyamok fokozatosan túlszárnyalták, és így alakult ki összességében a 
83%-os csoportátlag. Az egymás utáni évfolyamok növekvő 81%-os, 86%-os, majd a 4. 
évfolyam 88%-os teljesítménye azt mutatja, hogy a kísérleti csoportban, a hétköznapi 
beszédben való angol nyelvi jártasság is jelentősen fejlődik az iskolai tanulmányok során, 
annak ellenére, hogy felsősöknél a nyelvhasználat elsősorban a szaktárgyak területére 
korlátozódik. A kontroll mintában a kísérletihez hasonlóan az 1. évfolyam gyengébb 
eredményéhez (53%) képest az egymás utáni évfolyamok eredményei egyre jobbak (61%, 
69% és 71%), tehát nyomon követhető a hétköznapi kommunikációhoz szükséges nyelvi 
kompetencia fejlődése, ami az angol nyelvi órák hatékonyságával magyarázható. Ha az 
évfolyamról évfolyamra növekvő eredményességet nyelvi kompetenciafejlődésnek tekintjük, 
és ilyen szempontból hasonlítjuk a két mintát, a kontroll csoport 18%-os 
teljesítménynövekedése nagyobb fejlődést sugall, mint a kísérleti kb. 10%-os javulása, ennek 
ellenére a legjobb eredményű kontroll évfolyam (a negyedikes 71%-al) még így sem éri el a 
leggyengébb kísérleti évfolyam (elsősök 78%-os) nyelvi szintjét. 

A kísérleti és kontroll minták évfolyamainak a felszíni nyelvi kompetenciateszt 
feladataiban és a teszt egészében való eredményességét összegezi a 34. ábra, amely remekül 
szemlélteti mindazokat a következtetéseket, amit az egyes feladatok elemzésekor is 
tapasztaltunk. Vagyis a kísérleti évfolyamok mindegyik mért felszíni nyelvhasználati 
mutatóban, a szókincs, a nyelvtani ismeret, valamint ezek megfelelő kommunikatív 
használatában szignifikánsan eredményesebbek a párhuzamos kontroll évfolyamoknál. 
Következetesen, a felsőbb évfolyamosok, akik több éve tanulnak az angol nyelv mellett 
szaktantárgyakat is angol nyelven, bizonyultak a legeredményesebbeknek valamennyi 
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34. ábra   A kísérleti és a kontroll csoportok évfolyamainak eredményessége a 
BICS teszt feladataiban 
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feladatban. Az is jól látszik, hogy a két minta évfolyamainak az eredményei közötti legkisebb 
(20%) különbség a legkönnyebb (5. feladat), a legnagyobb eltérés (32%) pedig a legnehezebb 

feladatban (3. feladat) van. Ez a tény, hogy a nehezebb feladatokban még nagyobb a fölényük, 
hangsúlyosabbá teszi a két tannyelvű gimnáziumi tanulók jobb kommunikatív nyelvi 
teljesítményét.  

1. 1. 5. A magyar-angol két tannyelvű és a hazai kontroll minta felszíni nyelvi 
kompetenciateszt eredményeiből levont következtetések összegzése  

A két minta angol nyelvi felszíni kompetenciamérő teszteredményeinek összehasonlítása, 
azon belül az egyes feladatokban elért eredmények, majd a párhuzamos évfolyamok 
teljesítményeinek az összehasonlítása, ugyanúgy, mint a feladatonkénti és évfolyamonkénti 
eredmények összevetése az alábbi konklúziókat eredményezte:  

 
1. A magyar-angol tannyelvű középiskolásoknak szignifikánsan (átlagban 24%-al) 

magasabb szintű az angol nyelvű bilingvis felszíni nyelvi kompetenciája, mint a hazai 
kontroll csoport tanulóinak.  

 
2. A kísérleti csoport tanulóinak amellett hogy magasabb szintű az angol nyelvi 

felszíni kompetenciája, egységesebb is a nyelvhasználati felkészültsége, nincsenek 
köztük rendkívül nagy nyelvi hiányosságú tanulók. Ezzel szemben a kontroll csoport 
alacsonyabb átlagteljesítménye mögött a tanulók nagyon eltérő nyelvi felkészültsége 
húzódik, és sokuknak nagyon hiányos a kommunikatív nyelvhasználati tudása.  
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3. A kísérleti minta tanulói mindegyik évfolyamon szignifikánsan jobb felszíni 

nyelvi kompetenciával rendelkeznek, mint a kontroll megfelelő évfolyamainak a 
tanulói.  

 
4. Mindkét mintán belül az alsóbb évfolyamokhoz viszonyítva a felsőbb 

évfolyamosok angol felszíni nyelvi kompetenciája egyre magasabb szintű, amit az 
iskolai nyelvtanulás során hozzáadott tudásszint növekedésnek tekinthetünk. A 
kísérleti csoportban tetten érhető, hogy évről évre egységesebb lesz a tanulók nyelvi 
kompetenciája, vagyis csökken a nyelvhasználati hiányosságú tanulók lemaradása a 
többiekhez viszonyítva. Ilyen méretű felzárkózás nem figyelhető meg a kontroll 
évfolyamok összevetése során, valamennyi évfolyamon nagyfokú a tanulók 
nyelvtudásának a heterogenitása.  

 
5. A kísérleti minta utolsó, vagyis 4. évfolyamos tanulói valamennyi mért felszíni 

nyelvhasználati területen a legmagasabb nyelvi kompetenciával rendelkeztek (80%-os 
átlag teljesítménnyel), ami bizonyítja, hogy annak ellenére, hogy kevesebb az angol 
nyelvi órájuk és a nyelvhasználatuk elsősorban a szaktárgyak területére korlátozódik, a 
tanulók hétköznapi kommunikatív nyelvtudása és nyelvhasználata is egyre 
magabiztosabb lesz az évek során. Bővül a szókincsük és kimagaslóan jobb lesz a 
szövegértésük (a kezdő évfolyamhoz képest 28%-al jobb a teljesítményük az integratív 
szövegértéses feladatban) és a szövegprodukciójuk. Az angolt egyes szaktárgyak 
tanulásakor eszközként használó tanulók nyelvi fejlődése a kétnyelvű érettségi vizsga 
(beleértve az angol nyelv tantárgyat is) sikerét is biztosítja.  

Ezzel szemben a kontroll csoportban, bár az első három évfolyamon nyelvi fejlődés 
(kb. 15%-os) tapasztalható a mért kommunikatív nyelvhasználatban, az utolsó 
évfolyamos tanulók több feladatban, és átlagban is gyengébb nyelvtudásúak, mint az 
előző évfolyam. Az elemzések ezen a legfelsőbb évfolyamon a tanulók tudásának a 
növekvő heterogenitását, és két, egy az átlagtól kisebb és egy attól nagyobb 
kompetenciájú csoportra való szétválását igazolják. Feltételezhetjük, hogy a két 
csoportra való elkülönülés a tanulók továbbtanulási szándékával van összefüggésben: 
a magasabb nyelvi kompetenciájú csoport tanulói erőteljesen motiváltak a 
továbbtanuláshoz esetleg szükséges angol nyelv tanulásában, a másik csoport viszont 
nem (ez a feltételezés bizonyításra szorul). 

 
6. A kísérleti tanulók minden évfolyamon a párhuzamos kontroll évfolyamokhoz 

viszonyított szignifikánsan jobb angol nyelvi kompetenciája mögött a teszt által mért 
valamennyi nyelvhasználati mutató tekintetében magasabb szintű nyelvhasználat 
rejlik. A magyar-angol tannyelvű középiskolások valamennyi évfolyamon és 
valamennyi feladatban bizonyították, hogy sokkal gazdagabb és választékosabb az 
alapvető, hétköznapi kommunikációhoz szükséges szókincsük, beleértve a 
szövegösszefüggést biztosító nyelvi elemeket is, mint az angolt intenzíven tanuló 
kontroll középiskolásoké. 

A kísérleti minta tanulói az alapvető nyelvtani szabályokat is alaposabban 
ismerik, és szükség esetén helyesen alkalmazzák, ami a bővebb szókinccsel együtt 
megalapozza fejlettebb kommunikációs nyelvi képességüket, aminek köszönhetően 
jobb a szövegértésük és a szövegalkotási képességük is.  

A kísérleti tanulók többsége könnyedén mozgósítja és alkalmazza a szükséges 
angol kifejezéseket összefüggő, szemantikailag, nyelvtanilag és a szöveg koherencia 
szempontjából is helyes szövegek alkotására, legyen az egy történet, egy párbeszédben 
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való részvétel vagy egy definíciószerű szójelentés magyarázat. Ez utóbbiban 
kiemelkedően (kb. 32%-al) jártasabbak kontroll társaiknál.  

Sokkal fejlettebb a szövegértési képességük is, amely során a megértéshez 
szükséges szemantikai és nyelvtani készségek mozgósítása mellett sikeresen 
használják az adott kontextust az esetleg ismeretlen kifejezéseket is tartalmazó 
szövegrészletek tartalmának megfejtéséhez.  

   
Az adatok elemzéséből levont következtetések összegzéseképpen megfogalmazható, hogy 

a magyar-angol két tannyelvű középiskolás kísérleti csoport tanulói a mindennapi élet adott 
kontextusához kapcsolódó angol nyelvhasználati képességben lényegesen felülmúlják az 
angol nyelvet intenzíven tanuló hazai kontroll csoportot. Mivel a kísérleti és a kontroll 
csoportok minden más, az angol nyelvismeretet befolyásoló releváns tényezőben 
kiegyenlítettek, a kísérleti csoport magasabb szintű felszíni nyelvi kompetenciája annak a 
nyelvhasználati tapasztalatnak köszönhető, amit a két tannyelvű tanulók az angol nyelv 
tannyelvként alkalmazása során szereznek az angol nyelvű szaktantárgyi órákon, amikor nem 
maga a nyelv megtanulása a cél, hanem a segítségével történő ismeretszerzés. A kontroll 
csoport alacsonyabb szintű felszíni nyelvi kompetenciája az ilyen jellegű nyelvhasználati 
tapasztalat hiányával magyarázható, amely nem pótolható az angol nyelvi órákon szerzett 
nyelvismerettel. 
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3. táblázat   A kísérleti és a magyar kontroll csoport eredményei a kognitív (CALP) 
nyelvi kompetenciateszten 

Minimum 
pont 

Maximum 
pont 

Módusz Elért pontok 
átlaga  

Szórás A teszt 
feladatai 

Elérhető 
pont 

Kís. Kon. Kís. Kon. Kís. Kon. Kís. Kon. Kís. Kon. 

II/ex1 7 0 0 7 7 7 4 5,42 3,80 1,659 1,687 

II/ex2 5 0 0 5 5 3 0 2,73 1,71 1,461 1,465 

II/ex3 5 0 0 5 5 3 0 2,74 1,27 1,417 1,304 

II/ex4 6 0 0 6 6 0 0 2,56 1,29 1,930 1,584 

II/ex5 8 0 0 8 8 4 0 4,05 2,19 2,294 1,864 

II/ex6 8 0 0 8 8 8 0 4,19 2,38 2,884 2,313 

II/ex7 5 0 0 5 5 3 0 2,39 1,33 1,617 1,214 

CALP (II) teszt 44 0 0 41 43 27 10 24,08 13,93 9,709 7,441 

 

35. ábra   A kísérleti és a kontroll csoportok tanulói által szerzett pontok relatív 
gyakorisági eloszlása 
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1. 2. A CALP teszt eredményei a kísérleti és hazai kontroll mintákban  

1. 2. 1.  A CALP teszteredmények összehasonlító elemzése és értékelése  
A magyar-angol tannyelvű kísérleti és az angol nyelvet intenzíven tanuló kontroll 

csoportok kognitív nyelvi kompetencia teszten elért eredményeit és azok leíró statisztikai 
mutatóit a 3. táblázatban foglaltam össze. Az elért minimum vagy maximum pontok alapján a 
két minta nagyon hasonlónak tűnhet, mert mindkettőben voltak tanulók, akik egyetlen pontot 
sem szereztek az egyes feladatokban, illetve a teszt összességében, de olyanok is, akik az 

egyes feladatokban a lehetséges legnagyobb pontszámot érték el. Egyetlen tanuló sem oldotta 
meg teljesen hibátlanul az egész tesztet, a kísérleti csoportban elért maximális pont 41 volt, 
míg a kontrollban 43 pont. Ez azt sugallná, hogy a kontroll csoport esetleg eredményesebb, 
viszont a leggyakoribb értékek és az elért pontátlagok igazolják, hogy erről szó sincs. A 
kísérleti mintának a kontroll mintától magasabb móduszai és az, hogy ezek egyes 
feladatokban egybeesnek a maximummal (az 1. és a 6. feladatokban) a feladatok 
megoldásához szükséges nyelvi kompetenciájuknak a kontrollétól magasabb szintjét jelzik. 
Többet tudunk meg a két csoport eredményességéről a feladatonkénti pontátlagok 
összehasonlításából. A kísérleti csoport valamennyi feladatban jobb átlagot ért el, így a CALP 
teszten összességében is jobban teljesített; az elérhető 44 pontból átlagban 24,08 pontot ért el, 
míg a kontroll csoport 13, 93 pontot. Az átlagok mellett azt is érdemes megvizsgálni, hogy 
ezek milyen pontokból alakultak ki.  

A pontok szóródásának vizsgálata azt mutatja, hogy a feladatsor egészét tekintve a kontroll 
csoportban nagyobb a szóródási terjedelem (43), mint a kísérleti csoportban (41), pedig a 
szórás a kísérleti csoportban nagyobb (9,709), mint a kontrollban (7,441). Ha megnézzük a 
pontok gyakorisági eloszlását szemléltető 35. ábrát, akkor megkapjuk a magyarázatot a 
látszólagos ellentmondásra. Jól látható, hogy a kontroll minta nagyobb szórási terjedelme, de 
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36. ábra   A kísérleti és a magyar kontroll csoport tanulói által szerzett pontok 
gyakorisági eloszlása 
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kisebb szórása abból adódik, hogy a minta néhány tanulója (2 fő) szerzett ugyan 43 pontot, de 
a többiek pontja messze elmarad ezen kirívóan magas eredménytől (hiszen a következő 
legjobb eredmény csak 33 pont). A szerzett pontok relatív gyakorisági eloszlásából 
kikövetkeztethető, hogy a kísérleti csoport tanulóinak heterogénebb a kognitív nyelvi 
kompetenciája, míg a kontroll csoporté egyöntetűbb, de az alacsonyabb pontszámok köré 
tömörülve. Látható, hogy a kontroll csoport 14 pontos átlaga úgy alakult ki, hogy legtöbben 
10 pontot értek el, és bár sokan értek el ehhez viszonyítva hirtelen csökkenő gyakorisággal 
kevesebb és kevesebb pontot, többen szereztek, szintén egyre csökkenő gyakorisággal több 
pontot (33 pontig). A viszonylag magas 27-33 pont intervallumban kevesen szereztek pontot, 
ettől többet (leszámítva a két 43 pontosat) pedig senki. A módusz is és az átlagpont is messze 
elmarad a mediánhoz (22) képest, ami jelzi, hogy a kontroll tanulók kognitív nyelvi 
kompetenciáját mérő számok az alacsonyabb értékek irányába erőteljesen eltolódtak. A 
kísérleti minta pontjai nagyobb szórása a tanulók kognitív kompetenciaszintjének a 
sokféleségére utal. Vannak nagyon gyengén és nagyon jól teljesítők, mindemellett a 
kompetenciák minden szintjét nagy számban képviselik a tanulók. Ha megnézzük, hogy a 
tanulók mekkora csoportja áll az egyes elért pontok mögött, látjuk, hogy a legtöbben 27 
pontot értek el, ami nem túlságosan emelkedik ki a többi ponthoz viszonyítva, mert szinte 
ugyanannyi tanuló ért el 28, 31, 33 vagy 35 pontot. Többen teljesítettek 27 pont alatt, mint 
fölött, ezért lett az átlag csak 24,08 pont, de mindkét érték, a módusz és az átlag is nagyobb, 
mint a medián (a minta több mint fele a mediántól jobban teljesített), ami jelzi, hogy a tanulók 
nyelvi teljesítménye összességében a magasabb értékek irányába tolódik el, és ezt 
szemléletesen ábrázolja a grafikon.  

A kognitív nyelvi kompetencia teszteredmények hisztogramjai (36. ábra.) megerősítik az 
előbbi megfigyeléseket a két minta közti eltérésére vonatkozóan. A kontroll csoport 

tanulóinak a teljesítménye abban tér el a szabályos normál eloszlástól, hogy nem az átlagot 
(14 pont) érték el legtöbben, hanem attól kevesebbet (10 pontot), a többség az elérhető pontok 
felét sem szerezte meg, és kevesen értek el magasabb pontot (27-33). Egyértelmű, hogy 
összességében a kontroll csoport tanulóinak a kognitív nyelvi kompetenciája alacsony szintű a 
feladatokban elvárthoz képest. Hozzájuk viszonyítva, a mintegy 10 pontátlaggal magasabb 
teljesítményű kísérleti csoport tanulóinak a képessége a kognitív nyelvhasználati területen 
átlagban magasabb szintű, de a hisztogramról az is leolvasható, hogy nagy szórással. Az ő 
pontjaiknak az eloszlása sem követi a szabályos normál eloszlást, hiszen nem az 
átlagpontosak vannak a legtöbben, hanem néhány kiugró értéket leszámítva nagyjából 
ugyanannyian szereztek pontokat 10 és 40 között, de összességében többen vannak, akik a 
közepestől és az átlagtól is jobbak.  

A két minta által szerzett pontok gyakorisági eloszlásának összehasonlítása egyértelműen 
igazolja, hogy a kísérleti csoport tanulói, bár a csoport nagyon heterogén, átlagosan jobb 
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37. ábra  A kísérleti és a kontroll csoport teljesítménye az egyes CALP feladatokban 
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angol nyelvi kognitív kompetenciával rendelkeznek, mint a kontroll csoport tanulói, 
akiknek egységesen gyengébb a felkészültségük. Mindkét csoportban vannak nagy 
nyelvi hiányosságú tanulók, de a kontroll csoportban jóval többen. A kontroll minta 
többségének az angol nyelvi felkészültsége a kognitív nyelvhasználatot illetően jóval a 
közepes szint alatt van.  

A két minta CALP teszteredményeinek összehasonlításakor a kísérleti csoport eredménye 
23%-al bizonyult jobbnak, mint a kontroll csoporté. A kétmintás t-próba igazolta, hogy az 
eredmények közötti eltérés mértéke szignifikáns23, így kijelenthető, hogy a kísérleti minta 
tanulóinak lényegesen magasabb szintű az angol nyelvű bilingvis kognitív nyelvi 
kompetenciája, mint a kontroll csoport tanulóinak.   

1. 2. 2.  A CALP teszt feladatonkénti eredményeinek az összehasonlító elemzése és 
értékelése  

Ha megnézzük, hogy miből alakultak ki a csoportátlagok, vagyis hogy milyen sikerrel 
oldották meg a tanulók a CALP teszt egyes feladatait, többet megtudhatunk a tanulók kognitív 
nyelvhasználati képességéről. Ha értelmezni szeretnénk, hogy az eddig tanulmányozott 
szerzett pontok a kognitív nyelvhasználat különböző területeit mérő feladatokban milyen 
teljesítményeket takarnak, ahhoz meg kell nézni, hogy melyik feladatra mennyi pontot lehetett 
szerezni, és ahhoz viszonyítani az eredményt. A 37. ábra látványosan szemlélteti a kísérleti 
minta szignifikánsan jobb teljesítményét valamennyi feladatban, és azáltal azt, hogy 
valamennyi mért kognitív nyelvi kompetenciamutatóban lényegesen jobb, mint a kontroll 

minta. A két csoport feladatonkénti százalékos teljesítményét egymáshoz viszonyítva azt is el 
lehet dönteni, hogy melyik feladatban voltak sikeresebbek a tanulók és melyikben kevésbé.  

Szembeötlő, hogy nagy az eltérés a feladatonkénti teljesítményekben, ami a feladatok 
eltérő nehézségével hozható összefüggésbe, illetve azzal, hogy a kognitív kompetencia más 
területeit mérték a feladatok. Az is jól követhető, hogy a két csoport tanulói számára szinte 
ugyanazok a feladatok voltak könnyebbek vagy nehezebbek. Mindkét csoport az 1. feladatban 
érte el a legmagasabb eredményt (77% és 54%), ami azt mutatja, hogy ez a szókincset mérő 
feladat (a win, earn, gain és do igéket kellett párosítani a megadott főnevekkel, úgy hogy 
semmilyen kontextus nem segítette a tanulót) bizonyult a legkönnyebbnek. Erre az lehet a 
magyarázat, hogy a nyelvi órákon (esetleg az angol tannyelvű órákon is) gyakran találkoznak 
a tanulók ezekkel a kifejezésekkel, és így a helyes használatukat begyakorolhatták.  

A technikailag szintén párosításon alapuló, szinonimák ismeretét elváró 2. feladat mindkét 
minta számára a második legkönnyebbnek bizonyult (a kísérleti csoportnak a 3. feladattal 

                                                 
23 A Levene teszt F értéke (F=64,222, p=0,000) alapján a két minta varianciái között lényeges az eltérés. A két 
minta teszteredményei közti különbség szignifikanciája (95% fölötti valószínűségi szinten, df=1444,899 mellett) 
a statisztikai t értékkel számszerűsítve, t=22,524, illetve p=0,000, azt igazolja, hogy a két tesztátlag közötti 
különbség 99,99%-os valószínűséggel nem a véletlennek köszönhetően nagyon lényeges. 



 99 

együtt), de jóval (kb. 20%-al) gyengébben teljesítették. Könnyítette a feladatot, hogy a 
választásra felajánlott két kifejezés mindegyike gyakran használatos, nehezítette viszont, hogy 
a helyes döntéshez ismerni kellett a bővebb kontextusból kiragadott (bár a jelentés 
tisztázásához feltétlenül szükséges szavak környezetében megjelenő), tartalmilag elvont, 
ritkább és választékosabb megadott kifejezés pontos jelentését. A tanulók általában 
sikeresebben oldották meg ezt, mint a több kreativitást igénylő produktív feladatokat.  

Az eredményességi sorrendben a szintén szókincsbőséget mérő 6. feladat következik, 
amely az angol nyelvhasználatra jellemző sajátos kifejezések, szólások és közmondások 
ismeretét várta el. Az 5. és 7. feladatokat, amelyek eltérő módon mérték az elvontabb 
szókincs használatát, nyelvtani ismeretet és nyelvi tudatosságot, a kontroll minta egyforma 
nehézségűnek találta. A kísérleti mintának viszont az 5. feladat (az igeidő-használat 
helyességét mérte úgy, hogy a megadott ige megfelelő alakjával kellett a hiányos mondatot 
kipótolni) kissé könnyebbnek bizonyult, mint a 7. feladat (diszkrétpontos feleletválasztós 
feladat, amely úgy mérte a tanulók angol nyelvhasználati jártasságát, hogy a megadott 
disztraktorok közül kellett kiválasztani a hiányos mondatba illeszkedő helyes szót/szókat).  

Abból a tényből, hogy a kísérleti csoport előnye nagyobb a kontrolléhoz képest a produktív 
feladatban (pl. az 5.-ben), amelyik a tudás önállóbb felidézését várja el, arra 
következtethetünk, hogy a kísérleti tanulók magabiztosabb kognitív nyelvhasználata 
elsősorban annak is köszönhető, hogy könnyebben tudják mozgósítani a szókincsüket és a 
nyelvtani ismereteiket. Ezt a gondolatot támasztja alá a 3. és a 4. feladatokban elért 
eredmények vizsgálata is. Mindkét produktív feladat azt várta el, hogy a tanulók önállóan, a 
megadott kifejezéseket felhasználva hívják le a szókincsükből a megfelelő szavakat. Bár sem 
a feladatokban megadott, sem az elvárt kifejezések nem ritkán használatosak az angol 
nyelvben, és nem is túlságosan elvontak, csak bizonyos metanyelvi ismeret birtokában lehetett 
helyesen megoldani a feladatokat, ami bizony nehézséget okozott a tanulóknak. A 3. 
feladatot, amely a megadott szavak ellentétjeit várta el, a kísérleti csoport az 55%-os 
eredményével a második legkönnyebbnek találta (a 2. feladattal együtt), míg a kontroll 
csoport az összes eddigi elemzett feladatnál nehezebbnek (és 30%-al lemaradt a kísérleti 
minta mögött). Ez azt jelenti, hogy a kontroll tanulóknak nagyon nagy nehézséget jelentett a 
mentális lexikonból előhívni a megadott szavak ellentétjeit. Erre lehet magyarázat a 
szókincsük hiányossága, de az előhívás valamilyen okból történő akadályoztatása is (pl. a 
megfelelő nyelvhasználati jártasság hiánya). 

A legnehezebb mindkét csoport számára a 4. feladat volt, talán azért, mert a megadott 
szavakból képzett absztrakt főneveket kellett megadni, amiben a legnagyobb gondot az 
jelenthette, hogy a tanulónak előbb tudatosítania kellett, hogy mi az absztrakt főnév, mert 
annak hiányában nem volt képes helyesen megoldani a feladatot. A kísérleti csoport 43%-os, 
illetve a kontroll 21%-os eredményei, amelyek jóval a csoportátlagok alatt vannak, azt 
bizonyítják, hogy mindkét minta tanulóinak gondot okozott lehívni a szavakat, illetve 
kiválasztani az előhívott szavak közül a feladatban elvártat. Bár a kísérleti minta nyelvi 
előnye a többi, hasonlóan produktív feladatban az átlagosnál nagyobb, ebben a feladatban 
nem így alakult. Talán a feladatonkénti részletes elemzésnél magyarázatot kapunk az okára.  

A 37. ábráról leolvasható információ alapján összesíthetjük, hogy a két csoport számára 
nagyjából azonos volt a feladatok nehézségi foka, csak a 3. feladatban tértek el. A kísérleti 
minta számára a feladatok növekvő nehézségi sorrendje: 1., 2., 3., 6., 5., 7. és 4., a kontroll 
csoport számára pedig: 1., 2., 6., 5.,7., 3. és 4.  

Ha megvizsgáljuk a két minta feladatonkénti eredményei közötti különbségeket, azt 
találjuk, hogy a kísérleti csoport 21-30%-al, a CALP teszt egészére pedig átlagban 23%-al 
jobb eredményt ért el, mint a kontroll, ami már előzőleg statisztikailag szignifikánsnak 
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38. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport által szerzett pontok a CALP teszt   
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bizonyult. Az elvégzett további szignifikanciavizsgálatok24 igazolják, hogy a kísérleti csoport 
tanulói a hét feladat mindegyikében külön-külön is lényegesen jobban teljesítettek, mint a 
kontroll csoport tanulói. Összegezve az elemzést, levonhatjuk a következtetést, hogy a 
magyar-angol két tannyelvű középiskolák diákjai valamennyi mért kognitív 
nyelvhasználati mutatóban szignifikánsan magasabb szintű angol nyelvi kompetenciával 
rendelkeznek, mint az angol nyelvet magas óraszámú nyelvi órában tanuló 
középiskolások. 

Ha többet szeretnénk megtudni a vizsgált tanulók kognitív nyelvi kompetenciáiról, arról, 
hogy az egyes feladatokban szerzett pontátlagok, illetve relatív átlagok hogyan jöttek létre, és 
a különböző nyelvhasználati mutatókat mérő, különböző nehézségű feladatok ebben milyen 
eltérés mutatnak, érdemes közelebbről megvizsgálni a feladatokban elért pontok relatív 
gyakoriságát. Tekintettel a két minta eltérő elemszámára, összehasonlításukkor ezt célszerű 
vizsgálni. 

A kognitív nyelvi kompetenciateszt 1. feladatára szerzett pontok relatív gyakoriságát (38. 
ábra) összevetve, azt láthatjuk, hogy a két csoport eltérően érte el a legmagasabb 
teljesítményét (77% és 54%), ami a köztük levő különbséget is eredményezte. A kísérleti 

csoport pontjainak az eloszlásából arra következtethetünk, hogy nagyon kevés tanuló (kb. 6%) 
volt nagyon járatlan (0-2 pontos) a win, gain, earn és do igék helyes használatában, többen 
(35%) voltak közepesen eredményesek (3-5 ponttal), de a legtöbben, a tanulópopuláció kb. 
60%-a nagyon jól oldotta meg a feladatot. A maximális 7 pont egyben a tanulók 30%-át 
jelentő leggyakoribb érték is. A magas pontszámot elérők nagy aránya azt bizonyítja, hogy a 
kontextusból kiragadott nyelvhasználati helyzetben a két tannyelvű tanulók többsége képes 
könnyedén, nagy jártassággal a nyelvi szabályoknak megfelelő formában felidézni az elvárt 
kifejezéseket. Nem mondható ez el a kontroll csoport tanulóiról, akik közül csak 3,6 % ért el 
maximális pontot, de 6 pontot sem túl sokan (12%). A tanulók nagy többsége (63%) csak 3-5- 
pontot szerzett a 4 pont leggyakoribb érték körüli egyenletes eloszlásban, ami közepes 
szókincset jelez. Mintegy 21% nem, vagy alig ismeri a feladatban megadott kifejezéseket, 
illetve a kontextustól független helyzetben nem voltak képesek a mentális lexikonjukból 
azokat megfelelően mozgósítani. 

                                                 
24 A kétmintás t próba alapján mind a hét feladat esetében a kísérleti és a kontroll csoportok eredményei közötti 
eltérés 99,99% valószínűségi szinten (p=0,000) nem véletlen.  Az II/1. feladatnál (a Levene teszten F  =0,863, 
p=0353) df=1445 mellett t=18,31, a II/2. feladatnál (a Levene teszten F=2,493, p=0,115) df=1445 mellett 
t=13,23, a II/3. feladatnál (a Levene teszten F=3,135, p=0,077) df=1445 mellett t=20,415, a II/4. feladatnál (a 
Levene teszten F=44,,343, p=0,000) df=1439,9 mellett t=13,985, a II/5. feladatnál (a Levene teszten F=30,313, 
p=0,000) df=1441,4 mellett t=17,04, a II/6. feladatnál.(a Levene teszten F=71,663, p=0,000) df=1443,06 mellett 
t=12,84, és a II/7. feladatnál. (a Levene teszten F=64,22, p=0,000) df=1443,75 mellett t=14,28. 
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39. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport által szerzett pontok a CALP teszt   
2. feladatban  

543210

A II/2 feladatban elért pontok

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Re
lat

ív 
gy

ak
or

isá
g

2,1%

12,0%

17,1%

23,3%

14,3%

31,2%

9,3%

25,0%
27,2%

18,6%

7,8%

12,0%

kontroll

kísérleti

 

A 2. feladatban (a nem túl gyakori kifejezések szinonimáit elváró, második legkönnyebb) 
szerzett pontok eloszlása (39. ábra) nagyon hasonló jellegű a két mintában, csak más értékek 
körül, ami az eltérő átlagokat (55%, 34%) eredményezi. Sok kísérleti (12%) és még több 
kontroll (31%) tanuló volt, aki egyetlen pontot sem szerzett. Ha viszont ezektől eltekintünk, a 
két minta pontjai nagyjából szabályos normál eloszlást mutatnak, a 2, illetve a 3 pont 
leggyakoribb értékekhez viszonyítva, de a kísérleti mintában a nagyobb, a kontrollban a 
kisebb pontok felé eltolódva. A kísérleti tanulók kb. 35%-a a módusztól magasabb pontot ért 

el  (9%-uk maximális pontos), ami átlagban ellensúlyozza a nagyszámú nulla pontos 
eredményt és kialakítja a közepesnél kicsit jobb átlagot (55%). A kísérleti minta mintegy 
35%-a rendelkezik azzal a bő, nagyon választékos szókinccsel, aminek köszönhetően 
sikeresek lehettek ebben a feladatban. Ezzel szemben a kontroll csoport majdnem 
ugyanekkora része egyáltalán nem szerzett pontot, vagyis nyelvileg egyáltalán nem felkészült 
az ilyen jellegű kognitív nyelvhasználatra. Bár a többiek normál eloszlásban 1-4 pontot 
szereztek, maximális pontot csak nagyon kevesen (2,1%-uk). A pontok gyakorisági 
eloszlásából levonhatjuk a következtetést, hogy a ritkán használatos, választékosabb 
kifejezések ismeretében a kontroll minta jelentősen lemarad a kísérletihez viszonyítva, 
akiknek a többsége rendelkezik az elvárt gazdag szókinccsel.  

A 3. feladatban (amely eltérő nehézségű a két minta számára, és amelyben a legnagyobb, 
30%-os a különbség az eredményben) a helyes megoldáshoz nem volt elegendő ismerni a 
megadott mindennapi szóhasználatból valók kifejezések jelentését, hanem mellé kellett 
rendelni az ellentétes jelentésűt. Bár több ilyen szó is létezik a megadott szavak mindegyikére, 
ami növelte a tanulók sikerének az esélyét, ennek ellenére sok tanulónak ez az összetettebb 
szókincsmérő feladat olyan nehéz volt, hogy egyetlen pontot sem szerzett. A kudarc egyik oka 
lehetett, hogy a tanuló nem ismerte a megadott szót/szavakat, vagy ha igen, nem ismert 
olyat/olyanokat, amelyeknek a jelentése éppen ellentétes, vagy ha igen azt/azokat valamilyen 
okból nem tudta a mentális lexikonjából lehívni. Bármilyen okból is volt sikertelen a tanuló, 
ez a mérés során a szókincs hiányosságaként jelentkezik.  

A minták pontjainak eloszlása mutatja (40. ábra), hogy a kísérleti csoportban, kevesen 
ugyan, de voltak, akik (7%) egyetlen kifejezés ellentétjét sem tudták megadni, kicsit többen 
(12%) mind az öt kifejezését, míg a legtöbben (26%) 3 pontot szereztek, ami a közepesnél 
kicsit jobb 55%-os átlagteljesítményt eredményezte. A kontroll csoport 63%-a volt 
eredménytelen (0-1 ponttal), az ő kognitív nyelvi kompetenciájukat meghaladta ez a feladat. 
Csupán 1%-uk oldotta meg hibátlanul a feladatot, és mintegy 36%-uk adott csökkenő 
gyakorisággal 2, 3 vagy 4 jó választ. Az eredmények elemzéséből levonhatjuk a 
következtetést, hogy ebben a szóértési és produktív képességet is mozgósító szókincsmérő 
feladatban a kísérleti tanulók jóval felülmúlták a kontroll tanulókat, mert nemcsak sokkal 
bővebb a szókincsük, de sikeresebben tudják mozgósítani a szemantikailag összefüggésben 
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40. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport által szerzett pontok a CALP teszt   
3. feladatban  
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41. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport által szerzett pontok a CALP teszt   
4. feladatban  
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levő (jelen esetben ellentétes jelentéssel bíró) kifejezéseket is. Számukra előnyt jelenhetett a 
feladat kevésbé kötött jellege, vagyis hogy több kifejezés is szerepelhetett helyes 
megoldásként. A változatos válaszok igazolják, hogy a tanulók éltek a válaszhatóság 

lehetőségével, ki-ki a saját szókincséből kiválaszthatta a szerinte legmegfelelőbbet. A kontroll 
minta nyelvi felkészültsége nagyon lemarad ezen a téren, azért, mert vagy nagyon hiányosak a 
nyelvi eszközeik, elsősorban a szókincsük, vagy a nyelvhasználati technikáik kialakulatlanok.  

A 4. feladatban teljesítettek átlagban a leggyengébben a tanulók (43% és 21%) és a 
pontok gyakorisági eloszlását bemutató grafikonról (41. ábra) leolvasható ennek az oka, 
vagyis az, hogy a kísérleti csoport mintegy 25%-a és a kontroll kb. fele nem tudott mit 
kezdeni a feladattal, egyetlen pontot sem szerzett. Ennek a feladatnak a nehézségét az adta, 
hogy a tanulónak tisztában kellett lennie azzal, mi az elvont főnév, és ennek alapján a 
mentális lexikonjából a megadott hívószó segítségével a megfelelő képzett főnevet 
kiválasztani. A teljes kudarc a metanyelvi ismeretek hiányát jelzi elsősorban, hiszen az elvárt 
kifejezések egy része nagy valószínűséggel nem volt ismeretlen, a legtöbb nyelvi órán (és 
angol tannyelvű szaktárgyi órán is) gyakran elhangzanak, de a tanulók egyszerűen nem tudták 
eldönteni mit vár el a feladat. A sok 0 pontos tanuló is többnyire írt valamilyen szót/szókat 
megoldásképpen, és a hibás megoldásokból, bár részletes elemzésük nem célom, kiderült, 
hogy sokan szemantikailag közelálló kifejezésekre gondoltak, amelyek formailag semmiben 
nem hasonlítottak a hívószavakhoz, annál inkább szófajilag (pl. select a chose hívószóra, 
study a know-ra).  Ennek a közelebbi elemzése újabb adatokat szolgáltathatna a kétnyelvű 
mentális lexikon vizsgálatához (Gósy, 2005; Navracsics; 2007; Singleton, 2000, 2007). A 
kevés pontot elérők többnyire a choice (a chose hívószóra), azt követően a knowledge (a know 
hívószóra) és a discovery (a discover hívószóra) szavakat adták meg, így ezek voltak a 
leggyakoribb helyes válaszok. Utána következett a landscape (a land hívószóra), majd 
jócskán elmaradt a heroism (a hero-ból) és mankind/manhood (a man szóból). Mivel ez a 
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42. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport által szerzett pontok a CALP teszt   
5. feladatban  
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sorrend nagyjából egybeesik a megadott szavaknak az iskolai nyelvhasználatban való 
gyakoriságával, a megfigyelés alátámasztja a pszicholingvisztika azon megállapítását, hogy 
könnyebb a gyakrabban használt szavakat lehívni a mentális lexikonból (Lengyel, 1997), 
vagyis eredményesebb a lexikális hozzáférés mivel azok könnyen az aktív szókincs részévé 
válnak (Gósy, 1999), amiről bebizonyosodott, hogy a kétnyelvűekre is kiterjeszthető 
(Navracsics, 2004, 2007). Azok a tanulók, akik néhány helyes megoldást adtak, vagyis 
rájöttek mit vár el a feladat, de nem szereztek több pontot, valószínű vagy nem ismerték a 
többi kifejezést, vagy ha igen, valami akadályozta a hozzáférést és nem tudták a passzív 
szókincsükből aktiválni. Ezeket az eltérő hiányosságokat a mérés szókincsbeli hiányosságként 
jelezte.  

Az oszlopdiagramok (41. ábra) elemzése során látjuk, hogy a kísérleti tanulók 75%-a 
szerzett pontot és azok gyakorisága szabályos normál eloszlást mutat. A 3 pont leggyakoribb 
érték (19%) alatt kevesebben (22%), attól jobban többen (34%) teljesítettek, de maximumot 
csak kevesen (6-%) értek el. A 0 pontosok magas aránya és a viszonylag alacsony átlag azt 
bizonyítja, hogy bár a többi feladatból az derült ki, hogy magas a szókincsük, a kísérleti 
csoport tanulóinak is nagyon hiányos a nyelvről való tudása. Bizonyára nagy segítség lett 
volna, ha a feladat egy mintán bemutatja, mi az elvárás, de a kognitív nyelvi kompetencia 
mérésekor éppen az is a mérés tárgya, hogy mennyire tudatos a tanulókban a nyelv 
használata, illetve mennyire ismert a nyelvvel kapcsolatos fogalomrendszer. A kontroll 
csoport tanulói ezen a kognitív nyelvismereti területen még nagyobb hiányosságot mutattak, 
hiszen csak a minta fele szerzett egyáltalán pontot, és azon belül a leggyakoribb érték (14%) 
csak 1 pont, amitől többet csökkenő gyakorisággal, egyre kevesebben szereztek.  Ez nemcsak 
azt támasztja alá, hogy nagyon hiányosak a nyelvről való ismereteik, de a többségnek a 
szókincse is szegényes, illetve nehezen mozgósítható. Bár ebben a feladatban a kísérleti 
csoport is jóval a saját tesztátlaga alatt teljesített, mégis lényegesen, mintegy 22%-al 
eredményesebb volt a kontrollnál. Ennek alapján kijelenthetjük, hogy a kísérleti tanulóknak 
átlagban bővebb a szókincsük, jártasabbak a megfelelő nyelvi elemek mozgósításában, és 
fejlettebb metanyelvi tudatosságuk is, mint a kontroll csoport tanulóinak.  

A kognitív nyelvi kompetencia teszt 5. feladata tartalmilag és formailag is nagyon hasonlít 
azokhoz, amelyekkel az iskolai angol nyelvi órákon gyakran találkozhatnak a tanulók: a 
szövegkörnyezeti hátteret biztosító hiányos mondatokat kell a megadott igék megfelelő 
alakjával kiegészíteni. Ezért meglepő, hogy annak ellenére, hogy a tanulók tanulmányaik 
során bizonyos jártasságot szerezhettek ilyen típusú feladatok megoldásában, nem voltak 
nagyon eredményesek. A kísérleti csoport 24%-os fölénye a kontrollhoz képest azért jól 
követhető a szerzett pontok relatív gyakoriságát ábrázoló oszlopdiagramokról (42. ábra). Bár 
a maximális 8 pontot kevesen érték el (kb. 4%) és aránylag sokan (kb. 12%) nem szereztek 
pontot, a kísérleti tanulók több mint 60%-a közepesen vagy attól jobban oldotta meg a 
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43. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport által szerzett pontok a CALP teszt   
6. feladatban  
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feladatot, amin belül nagyjából ugyanolyan gyakorisággal (kb. 16%) szereztek 4, 5 és 6 
pontot, és csak e fölött csökkent a gyakoriság. A kontroll csoport gyengébb nyelvtani tudását 
bizonyítja, hogy a tanulók 25%-a nem szerzett egyáltalán pontot, és az elért pontok a kisebb 
értékek körül gyakoribbak. A feladatot közepesen vagy attól jobban már csak kevesen (25% 
alatt) oldották meg, köztük alig van 7-8 pontos. A feladatban elért alacsony eredményük azt 
jelenti, hogy a kontroll tanulók nincsenek birtokában a megfelelő igeidő-használati nyelvtani 
szabályoknak, illetve azok helyes alkalmazását nem gyakorolták be. Az 5. feladat 
eredményeiből levonható a következtetés, hogy a kísérleti csoport tanulói lényegesen 
felülmúlják a kontroll csoport tanulóit, amikor tágabb szövegkörnyezetből kiragadva, de 
bizonyos támpontokat megadó nyelvhasználati szituációban nyelvtani tudást kell alkalmazni. 
Jobban ismerik az alkalmazandó nyelvtani szabályokat és jártasabbak azoknak az 
alkalmazásában is, bár az elérhető maximumhoz képest a kísérleti csoport tanulói is mutatnak 
hiányosságokat. 

A teszt szókincset mérő 6. feladata elsősorban a kognitív nyelvhasználatra jellemző, a 
mindennapi életben ritkábban, a választékosabb beszédhasználati közegben viszont 
gyakrabban használatos, és többnyire irodalmi szövegekben előforduló kifejezések, 
közmondások és szólások ismeretét várja el. A feladatban szétvágott mondatok összetartozó 
két felét kell párosítani, szemantikai tartalom, tehát jelentés alapján. Nehezíti a feladatot, hogy 
a mondatokban megjelenő nyelvi eszközök között vannak kizárólag az angolra jellemzőek, és 
olyanok is, amelyeknek elvont jelentés tekintetében van magyar megfelelőjük, de 
megfogalmazásban egészen másként jelennek meg. A helyes megoldáshoz a tanulónak a 
nyelvtanulás során el kellett sajátítania az árnyaltabb nyelvhasználathoz szükséges frázisokat, 
amelyeknek az alkalmazására az angol nyelvi és irodalom órákon kívül nem sok lehetőségük 
van. Könnyítésként vannak a feladatban olyan szólások és közmondások is, amelyek 
fordításban magyarul is léteznek. Természetesen ezek helyes megoldása jelent meg a 
legnagyobb gyakorisággal. A feladat jellegéből következett, hogy ha 7 mondat összetartozó 
feleit megtalálta a tanuló, akkor a 8-ik is helyes lett, vagyis gyakorlatilag 7 pontos megoldása 
csak figyelmetlenségből lehetett a feladatnak. Mindkét mintának ez volt a harmadik 
legkönnyebb feladat, ennek ellenére a pontjaik gyakorisági eloszlása (43. ábra) egymással 
ellentétes, szinte egymásnak tükörképei, mert a kísérleti csoport leggyakoribb értéke a 

maximális pont, kontrollé a minimális pont és mindkettőben az ellentétes irányba haladva 
csökkenő gyakoriságokat mutatnak a pontok, sőt mindkettőnek kiemelkedő gyakoriságú az 
ellentétes végén levő pont. Sok volt a 0 pontos tanuló, aminek oka a kifejezések ismeretének a 
hiányán túl lehetett az is, hogy ezt a kicsit időigényesebb feladatot az időzavarban levők, a 
lassabban dolgozó tanulók mellőzték. Esetleg elbátortalaníthatta őket a feltételes mód 
használata a feladatban és sok, számukra nem szokványos szóösszetétel. Ha a kísérleti minta 
eredményeit vizsgálva a grafikonon, figyelmen kívül hagyjuk a 0 pontosokat (kb. 18%), akkor 
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44. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport által szerzett pontok a CALP teszt   
7. feladatban  
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látjuk, hogy a pontot szerzők nagy része (a minta 38%-a) legalább 6 kifejezést ismert, de a 
legtöbben mind a 8-at. Az 5-től kevesebbet felismerők a kisebb pontok felé haladva csökkenő 
gyakorisággal voltak jelen a mintában. Ezzel szemben, ha a kontroll mintában mellőzzük a 0 
pontosokat (27%), látjuk, hogy a pontot szerzők közül legtöbben csak egy kifejezést ismertek 
fel, és attól többet 6-ig egyre kevesebben, igaz a hibátlan megoldást adók száma kicsit több 
(6%). A tény, hogy a kontroll tanulók kb. 60%-a egyetlen kifejezést sem, vagy csak 1-2-t 
ismert (amelyek magyarul is használatosak), az angol kognitív nyelvhasználatuk nagy 
hiányosságaira utal. A kísérleti csoport tanulói, bár köztük is sokan (kb. 31%) voltak 0-2 
pontosok, átlagban lényegesen jobban ismerik a feladat helyes megoldásához szükséges, a 
választékosabb nyelvhasználatban megjelenő angol nyelvi fordulatokat, szólásokat, 
közmondásokat, mint a kontroll csoport tanulói. Ez egyértelműen gazdagabb szókincsüknek, 
bővebb lexikális tudásuknak köszönhető.  

A 7. feladatban, amely szintén az iskolai nyelvoktatásban is gyakran használt formában 
mér, a nehézséget az jelenti, hogy a 3 disztraktor hasonló alakú vagy jelentésű, mint a helyes 
kifejezés, amely a ritkában használatos szókészlet részeként illeszkedett a hiányos mondatba. 
Csak a jelentések vagy bizonyos nyelvtani szabályok pontos ismeretében lehetett helyesen 
megoldani a feladatot, és metanyelvi tudás segíthetett a hibás kifejezések kiszelektálásában. 
Amint a 44. ábra oszlopdiagramjai szemléletesen mutatják, mindkét mintában sokan voltak, 
akik egyetlen pontot sem szereztek, mert egyáltalán nem rendelkeznek a szükséges 

nyelvismerettel. Mivel ez volt a teszt utolsó feladata, a lassabban dolgozóknál időhiány is 
lehetett a kudarc oka, de tény, hogy ez a második legnehezebb feladatnak bizonyult (48% és 
27%). A kísérleti mintában is magas volt a pontot nem szerzők aránya (19%), de legtöbben 3 
pontot szereztek, a többi pontot szerző pedig szabályos normál gyakorisági eloszlást mutat 
hozzájuk viszonyítva. Bár a kísérleti tanulók fele 50% fölött (3-5 pont) teljesített, átlagban 
csak közepes lett a tanulók nyelvismerete a választékosabb szókincs és a bonyolultabb 
nyelvtan tekintetében. A kontroll tanulóknak ilyen nyelvismerete viszont a közepestől is jóval 
gyengébb, hiszen a minta harmadának egyetlen jó választása sem volt, és a többiek csökkenő 
gyakorisággal adtak egyre több jó megoldást. Összegezve ezen feladat eredményeinek az 
elemzését, megfogalmazható, hogy a kísérleti csoport közepes nyelvi teljesítménye 
szignifikánsan gazdagabb szókincset jelent, a hétköznapi életben ritkábban használatos 
bonyolultabb nyelvtani szerkezetek alaposabb ismeretét, illetve magasabb szintű metanyelvi 
tudást, mint a kontroll csoporté.  

A két minta eredményességének az összehasonlítása a kognitív nyelvi kompetenciát mérő 
feladatokban feltárta, hogy a kísérleti csoport a kognitív nyelvi kompetenciákat mozgósító 
valamennyi, a teszttel mért nyelvhasználati területen lényegesen magasabb szinten teljesített, 
mint a kontroll csoport.  
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45. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport kognitív nyelvi kompetenciái a CALP 
teszten  szerzett pontok alapján  
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A teszteredmények igazolták, hogy a kísérleti minta tanulóinak a többsége rendelkezik 
egy olyan absztrakt szintű, árnyaltabb, ritkábban használt kifejezéseket (bizonyos 
szinonimákat, antonímákat, analógiákat) is tartalmazó szókinccsel, ami egy elvontabb, 
többé-kevésbé dekontextualizált nyelvhasználati helyzetben szükséges lehet, és ebben 
lényegesen felülmúlják a kontroll csoportbeli társaikat. Erről elsősorban a 2., a 3., a 4. és a 
6. feladatok eredményei győztek meg. A kísérleti csoport tanulói jobban ismerik az angol 
nyelvre jellemző speciális kifejezéseket, nyelvi fordulatokat is, amint ez a 2. és a 6. 
feladatok megoldásaiból kiderült. Az 5. és 7. feladatok eredményei azt támasztják alá, hogy a 
kísérleti minta tanulói a komplexebb grammatikai szabályok ismerete és használata 
terén is jóval túlszárnyalják a kontroll csoportot, és metanyelvi tudatosságuk is 
fejlettebb, aminek köszönhetően sikeresebben oldották meg a 2., 4., 7. feladatokat is. A két 
tannyelvűségnek a metanyelvi tudatosságra itt kimutatott pozitív hatása egybeesik több 
korábbi empirikus vizsgálat hasonló eredményével (Cummins. 1978; Krashen, 1999; Göncz, 
2004). A kísérleti tanulóknak általában a produktív jellegű feladatokban nagyobb a nyelvi 
előnyük, ami azt sugallja, hogy a választékosabb, gazdagabb lexikális tudásukat, és a 
bővebb nyelvtani ismereteiket, vagyis a birtokukban levő nyelvi eszközöket sikeresebben 
tudják mozgósítani elvont kognitív funkciók elvégzésére, mint a kontroll tanulók, 
valószínűleg a nyelvről való több tudásuknak és a nagyobb nyelvhasználati 
jártasságuknak köszönhetően.  

A 45. ábra jól szemlélteti a két tannyelvű középiskolai tanulóknak a különböző 
feladatokkal mért kognitív nyelvhasználati mutatókban összességében tapasztalt angol nyelvi 

fölényét a nyelvet intenzíven tanuló kontroll csoporthoz viszonyítva.  

1. 2. 3. A CALP teszt eredményeinek évfolyamonkénti összehasonlító elemzése és 
értékelése  

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a kísérleti és a kontroll mintákon belül az egyes 
évfolyamok tanulói milyen sikeresen oldották meg a kognitív nyelvi kompetenciamérő tesztet, 
és hogyan alakultak a két mintában az évfolyamok egymáshoz viszonyított teljesítményei.    

A 4. táblázat adatai összehasonlítva mutatják be a két minta párhuzamos évfolyamainak az 
eredményeit, feltüntetve a tanulók létszámát is, amiben a két minta eltérése statisztikailag nem 
bizonyult szignifikánsnak. A leíró statisztikai mutatók közül a minimum érték azt mutatja, 
hogy valamennyi évfolyamon volt olyan tanuló, aki nem szerzett pontot. A kontroll minta két 
alsóbb évfolyamának lényegesen kisebb a maximumpontja, mint a kísérletié, de a legtöbb 
pontot elérő tanulók a kontroll minta 3. évfolyamában voltak, amiről az előző elemzéskor 
kiderült, hogy nem a minta egészére jellemző, hanem elszigetelt szélső értékekről van szó. Az 
évfolyamok teljesítményéről jóval többet nyújt a szerzett pontok átlagainak az 
összehasonlítása, ami első ránézésre alátámasztja az előbbi megállapítást, hiszen látható, hogy 
a kísérleti csoport tanulóinak minden évfolyamon, így a harmadikban is sokkal magasabb az 
átlaga, és az is jól követhető, hogy a felsőbb évfolyamok felé nőnek az átlagok. Ez azt 
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46. ábra  A kísérleti és a kontroll csoport évfolyamainak az eredményessége a 
CALP teszten 
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4. táblázat  A kísérleti és kontroll csoport évfolyamainak a CALP teszten elért 
eredményei és annak statisztikai mutatói 

Tanulók 
száma 

Min. pont Max. pont Elért pontok 
átlaga 

Szórás (elért 
pontoké) 

Relatív átlag 
(%) Évfolyam 

 
Kís. Ko Kís Ko. Kís Ko. Kís. Ko. Kís. Ko. Kís. Ko. 

 1 220 160 0 0 38 31 18,12 10,86 8,419 6,258 41,19 24,67 

 2 204 177 0 0 39 29 22,52 12,62 9,023 7,104 51,19 28,69 

 3 205 157 0 0 41 43 25,78 16,01 9,063 7,549 58,59 36,39 

 4 187 137 0 0 41 33 30,94 16,83 7,431 7,292 70,32 38,25 

 összes 816 631 0 0 41 43 24,08 13,93 9,706 7,441 54,74 31,66 

 
sugallja, hogy a tanulók kognitív nyelvi kompetenciája folyamatosan fejlődik az iskolai 
oktatás során, és ebben a tekintetben hasonló a két minta. A kísérleti 1. évfolyam 
legalacsonyabb átlagát (18,12 pont) a következő évfolyamok egyre magasabb átlagai követik 
(22,52; 25,78 és 30,94 pont). Ugyanez a sorrend a kontroll évfolyamoknál is, csak lényegesen 
alacsonyabb értékekkel (10,86; 12,62; 16,01 és 16,83 pont) és kisebb eltéréssekkel, így míg a 
kísérleti mintában az első évfolyamtól az utolsóig az átlagok növekedése kb. 12 pont, a 
kontrollnál mindössze 6 pont, vagyis kb. feleannyi. 

A táblázatba foglalt relatív átlagokat, amelyek az évfolyamok eredményeit az elérhető 
maximális pontszámhoz viszonyítva adják meg, szemléletesen ábrázolja a 46. ábra. 
Párhuzamos oszlopdiagramjai jelzik az évfolyamok eredményei közötti különbségeket, és 

megerősítik, hogy a kísérleti minta tanulóinak valamennyi évfolyamon magasabb szintű a 
kognitív nyelvi kompetenciája. Az 1. évfolyam 16,5%-al, a 2. évfolyam 22,5%-al, a 3. 
évfolyam 22,2%-al, míg a 4. évfolyam 32%-al volt sikeresebb, mint a megfelelő kontroll 
évfolyam, és ezekből alakult ki a teszt egészére az átlagban 23%-al magasabb teljesítmény, 
amelyről már igazoltuk, hogy szignifikáns nyelvhasználati fölényt jelent.  

Részletesebb elemzés feltárja, hogy a legeredményesebbek a kísérleti 4. évfolyam tanulói 
(70%), akiktől az alsóbb évfolyamok jóval alacsonyabb átlagokat értek el, de a leggyengébb 
átlagú kísérleti 1. évfolyam (41,2%) is eredményesebb, mint a kontroll csoportból a legjobb 
átlagú 4. évfolyam  (38,3%). A leggyengébb eredményű kontroll 1. évfolyam (24,7%) a 
kísérleti csoport átlagteljesítményének a felét sem éri el.  

Az oszlopok magasságának a növekedése nagyon jól szemlélteti azt a már megállapított 
tényt, hogy évről évre jobb a tanulók teszteredménye, ami az iskolai nyelvoktatás folyamatára 
kivetítve folyamatos kognitív nyelvhasználati angol nyelvi fejlődést sugall, és ez 
határozottabb és jelentősebb a kísérleti csoportban. Az 1. évfolyamhoz képest a 2. évfolyam 
eredménye 10%-al jobb, amihez viszonyítva a 3. évfolyamé 7,4%-al nőtt. Az utolsó 
évfolyamosok még látványosabb, ugrásszerű 11,7%-os eredménynövekedése azt a gondolatot 
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47. ábra   A kísérleti és a kontroll csoportok évfolyamai által elért pontok 
gyakorisága a tanulók összlétszámához viszonyítva  
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sugallja, hogy a választékosabb szókincs, a bonyolultabb nyelvtani szerkezetetek alkalmazása 
és a metanyelvi képességek fejlettsége, amelyeket tulajdonképpen ez a teszt mért, a kísérleti 
minta utolsó középiskolai évfolyamára ért el egy minőségileg magasabb szintet, ami 
különböző kognitív műveletek még hatékonyabb elvégzésére teszi alkalmassá a tanulókat. A 
kontroll csoportban is tapasztalható nyelvi fejlődés kisebb léptékű; az évenkénti növekedés 
számszerűsítve 4%, 7,7%, és 1,8%, vagyis összesen 13,5%, ami fele sincs a kísérleti minta 
mintegy 29,1%-os fejlődésének.  

Annak a vizsgálatára, hogy a kísérleti csoport által elért magasabb átlagok valamennyi 
évfolyamon lényegesen eltérnek-e a kontroll csoport megfelelő évfolyamainak az alacsonyabb 
átlagaitól, minden évfolyamra elvégeztem a kétmintás t-próbát. A próba az átlagokon túl az 
eredmények szórását és az évfolyamok tanulóinak a számát is figyelembe véve minden 
évfolyamra igazolta a különbségek szignifikanciáját25. Ennek alapján kijelenthetjük, hogy a 
kísérleti minta tanulói mindegyik évfolyamon szignifikánsan jobb kognitív nyelvi 
kompetenciával rendelkeznek, mint a kontroll megfelelő évfolyamainak a tanulói. 

Vizsgáljuk meg közelebbről, hogy a két minta évfolyamainak tanulói az elérhető 44 
pontból mennyit szereztek meg átlagban, és hogyan alakult a pontok relatív gyakorisága 
évfolyamonként, amit a 47. ábra az összlétszámhoz viszonyítva szemléltet.  

A két minta 1. évfolyamai által elért pontokat összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy a 
pontjaik szóródási terjedelme eltérő (a kísérletié 0-38, a kontrollé 0-31 pont), és az azonos 
pontok gyakorisága is nagyon eltérő, ami nagyon különböző kognitív nyelvi képességet takar. 
A kontroll tanulók nagy része 2-10 pontot ért el, ennyire kevés pontot viszont csak kevés 
kísérleti tanuló. A 11-18 pontoknál hasonló a két minta tanulóinak a gyakorisága, de 19 és 
attól több pontnál a kísérleti tanulók aránya jóval nagyobb, 31 ponttól többet (38-ig) pedig 
már csak ők értek el. Az előbbiek alapján a kísérleti minta tanulóinak heterogénebb 
nyelvtudása, mint a kontroll tanulóké, viszont magasabb szintű.  A 2. évfolyamosoknál ismét 
a kísérleti minta pontjai mutatnak nagyobb szóródást (0-39 pontig), mint a kontroll mintáé, de 

                                                 
25 A kétmintás t-próba értékei a kísérleti és kontroll minták CALP teszteredményeiben igazolják, hogy a 
különbségek 99,99%-ban nem a véletlennek köszönhetőek: az 1. évfolyamosoknál (F=18,48 p=0,001) df=377,8, 
t=9,65 és p=0,000; a 2. évfolyamosoknál (F=10,49, p=0,001) df=375,56, t=11,972 és p=0,000, a 3. 
évfolyamosoknál (F=8,921 p=0,03) df=357,432, t=11,178 és p=0,000 és a 4. évfolyamosoknál (F=0,103  
p=0,748) df=322 t=17,018 és p=0,000. 
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48. ábra . A kísérleti és a kontroll csoportok tanulói által évfolyamonként szerzett 
pontok gyakorisági eloszlása 
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láthatóan kevesebben vannak kevés pontot elérők és nőtt a középértéktől (22 pont) több 
pontot szerzők aránya, ami szignifikánsabban magasabb évfolyamátlagukat eredményezi. A 
kontroll 2. évfolyam pontjainak a szóródása csökkent a minta elsőseihez képest, mert kisebb a 
maximumuk (29 pont), ennek ellenére átlagban (12,62 pont) sikeresebbek voltak, mivel 
többen értek el magasabb (12-26) pontszámot. A 3. évfolyamon tapasztalható, hogy a 
gyakoriság a magasabb pontok felé eltolódott, nagyjából egyforma mértékben mindkét 
mintában. A kontroll csoportban látványosan csökken a csak 2-10 pontot elérők aránya, és 
kissé nőtt a 17 pont fölöttieké 33 pontig, de van 43 pontot elérő tanuló is, és ezek 
összességében az előző évfolyamhoz viszonyított magasabb átlagot eredményezik. A 
magasabb átlag ellenére a kísérleti minta nyelvi fölénye (23%) a 3. évfolyamon is megmaradt 
annak köszönhetően, hogy náluk is látványosan megnövekedett a gyakoriság a nagyobb 
értékeknél (32-41 pont). Ugrásszerűen jobb a kísérleti 4. évfolyam eredménye; nagyon 
kevesen szereztek a középértéknél kisebb pontot, többségük 30 pont fölött teljesített, és a 
legtöbben 39 pontot értek el. Ezzel szemben a kontroll csoport pontjainak az eloszlása a 4. 
évfolyamon nem nagyon változott a 3. évfolyaméhoz képest, mivel többségük továbbra is a 
középértéknél kevesebb pontot ért el. A kicsit magasabb évfolyamátlag annak a néhány 
tanulónak köszönhető, akik jóval több (30-31) pontot szereztek. Az ábra nagyon jól 
szemlélteti, hogy a kísérleti 4. évfolyam nyelvi kompetenciája jóval (32%-al) meghaladja a 
kontroll 4. évfolyamét.  

Bár a pontok gyakorisági eloszlása (47. ábra) jól tükrözi az egyes évfolyamok kognitív 
nyelvi kompetenciái közti különbségeket, érdemes a hisztogramokat is megvizsgálni (48. 
ábra). A kísérleti csoport görbéinek összehasonlításakor az alsóbb évfolyamoknál 
szembeötlő a szélesebb alap (nagy a pontok szórása), ami a nyelvi kompetenciák 
heterogenitását jelzi, vagyis vannak nagyon gyenge, közepes és nagyon jó diákok is. A 

felmenő évfolyamoknál nemcsak keskenyebb a görbék alapja (szemléletesen jelezve a 
heterogenitás csökkenését), de az évfolyamgörbék maximumai is egyre nagyobb értékeknél 
találhatóak; az 1. évfolyamé a középérték (22 pont) alatt, a következő évfolyamokon már 
fölötte, az utolsó évfolyamon 30 pont fölött, miközben a görbe alakja is torzul, eltolódik a 
nagyobb pontok irányába. Ha elfogadjuk, hogy az egyes évfolyamok angol nyelvi 
kompetencia szintje az iskolai nyelvtanulási folyamat eredménye, akkor a görbék alapján 
kijelenthetjük, hogy ez folyamatosan, és évről évre egyre jelentősebben fejlődik, aminek 
eredménye a negyedikesek sokkal egységesebb és magasabb szintű kognitív nyelvi 
kompetenciája, amit az átlagok és pontok eloszlása már számszerűsített. Ha ilyen 
szempontból megvizsgáljuk a kontroll csoport évfolyamainak a hisztogramjait, azt találjuk, 
hogy a legfiatalabb évfolyam tanulóinak a pontjai mutatják a legkisebb szórást, vagyis 
legegységesebb a nyelvtudásuk, de egyben a leggyengébb is, mert a pontjaik a kicsi 
értékeknél tömörülnek; a kiemelkedően nagy gyakorisággal megjelenő 10 pont egyben az 
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átlagérték is. A felsőbb évfolyamosoknál egyre nagyobb a pontok szórása, mert továbbra is 
vannak az évfolyamon nagyon gyenge felkészültségű tanulók, de megjelennek a magasabb 
pontot elérők is, ami egyértelműen az oktatási folyamatban való nyelvi fejlődésüket jelzi. 
Viszont az is jól látható, hogy még az utolsó évfolyamon is nagyon sok a gyenge tudású 
tanuló, sokan vannak közepesek is, és nagyon kevesen, akiknek magasabb szintű a 
nyelvtudásuk, amiből következik, hogy jelentősebb nyelvi fejlődés az iskolai tanulmányok 
során csak a tanulók egy kisebb rétegére jellemző; a többségnek alig fejlődött a kognitív 
nyelvi kompetenciája a középiskolában. Ez a következtetés alátámasztja az adatok korábbi 
elemzésekor tapasztaltakat, ami kimutatta, hogy a kontroll minta tesztátlagának a növekedése 
az elsőtől a felsőbb évfolyamig csak feleannyi, mint a kísérleti csoporté, így a két minta 
felmenő párhuzamos évfolyamai között nő a különbség (míg az 1. évfolyamon csak 16,5%, a 
4. évfolyamon már 32%).  

Vajon minek köszönhető a két tannyelvű középiskolásoknak a kontroll 
középiskolásokéhoz viszonyított kétszer olyan mértékű kognitív nyelvi fejlődése? Ha 
figyelembe vesszük, hogy az angol nyelvi órák száma az utolsó két évfolyamon a két 
tannyelvű gimnáziumokban alacsonyabb, akkor ez a nyelvi fejlődés nyilvánvalóan annak 
köszönhető, hogy a tanulók a nyelvet tannyelvként használják különböző szaktantárgyak 
tanulása során. Arra a következetésre kell jutnunk, hogy a szaktárgyak angol nyelven való 
tanulása jelentősen fejleszti a tanulók nyelvtudásának a kognitív területeit; egyértelműen 
bővül a tanulók speciális szókincse, a bonyolultabb nyelvezet használatának a képessége, 
miközben tudatosulnak és rögzülnek a tanulókban az angolra jellemző nyelvi fordulatok, 
kapcsolatok és nyelvtani szabályok. 

Összegezve a kísérleti és a kontroll minták egyes évfolyamainak az összehasonlító 
elemzését kijelenthetjük, hogy a kísérleti csoport tanulóinak az angol kognitív nyelvi 
kompetenciája valamennyi évfolyamon magasabb szintű, mint a megfelelő kontroll 
évfolyamé. Az alsóbb évfolyamokon mindkét csoportban vannak nagy nyelvi hiányosságú 
tanulók, de a felsőbb évfolyamok felé haladva a kísérleti csoportbeli tanulók kognitív 
nyelvhasználati képessége jelentősen javulva egységesebbé válik, a nagyon gyengék is 
behozzák a lemaradásukat, és utolsó évben a tanulók szinte valamennyien közepes és magas 
szintű kognitív nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek. Ezzel szemben a kontroll csoportban az 
alsóbb évfolyamra jellemző alacsony nyelvi kompetenciaszint csak kis mértékben fejlődik a 
középiskolai tanulmányok során, kevés tanuló éri el a közepes illetve a jó szintet az utolsó 
évfolyamra, amelynek így nagy marad a nyelvi heterogenitása. A középiskola négy éve 
során tapasztalt angol kognitív nyelvi kompetencia fejlődés mértéke kétszer akkora a 
kísérleti csoportban, mint a kontrollban. 

1. 2. 4. A CALP teszteredmények évfolyamonkénti és feladatonkénti összehasonlító 
elemzése és értékelése  

Az előzőekben elemzett évfolyamátlagok a kognitív nyelvi kompetenciateszt egyes 
feladataiban elért eredményekből alakultak ki. Ha megvizsgáljuk, hogy az egyes feladatok 
megoldásában külön-külön milyen eredményesek voltak a különböző évfolyamok, akkor 
többet megtudhatunk arról, hogy elsősorban mely kognitív nyelvhasználati területekben 
mutatkoznak eltérések a párhuzamos évfolyamok között, illetve a mintákon belüli évfolyamok 
között.  

 A 49. ábra diagramjai egymás mellett szemléltetik a kísérleti és kontroll minták egyes 
évfolyamainak feladatonkénti relatív átlageredményeit, amelyekből azt is lehet követni, hogy 
a különböző évfolyamok tanulói melyik feladatokban voltak eredményesebbek és melyikben 
kevésbé. A két minta összehasonlításkor azt tapasztaljuk, hogy mind a négy évfolyamon mind 
a 7 feladatban a kísérleti csoport átlagai magasabbak. Ha elvégezzük az eredmények közötti 
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49. ábra  A kísérleti és a kontroll csoport évfolyamainak feladatonkénti relatív 
átlagai a CALP teszten 
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eltérések szignifikanciavizsgálatát26, beigazolódik, hogy minden esetben lényeges, ami azt 
jelenti, hogy valamennyi mért angol kognitív nyelvi kompetencia mutató terén a kísérleti 
minta tanulói minden évfolyamon jobbak, mint a kontroll tanulók.  A grafikon 
oszlopainak tanulmányozásával azt is követni lehet, hogy melyik feladatban mennyivel 
jobbak a kísérleti évfolyamok.  

Ha az egyes feladatok megoldásának a sikerességét hasonlítjuk, az egyes évfolyamokon a 
minták egészéhez viszonyítva (ahol a kísérleti minta számára a feladatok növekvő nehézségi 
sorrendje: 1., 2., 3., 6., 5., 7., 4. feladatok; a kontroll minta számára: 1., 2., 6., 5., 7., 3., 4. 
feladatok) bizonyos eltérést tapasztalunk. A könnyebb követhetőség érdekében az 
alábbiakban összefoglaltam a feladatok növekvő nehézségi sorrendjét évfolyamonként a két 
mintában (a zárójelbe tett sorszámú feladatok azonos nehézségűeknek bizonyultak).  

 A kísérleti csoportban: 
 1. évfolyamon: 1, (2, 5, 6), 3, 7, 4 
 2. évfolyamon: 1, 2, 5, 3, 6, 7, 4 
 3. évfolyamon: 1, 3, 2, 6, 7, 5, 4 
 4. évfolyamon: 1, 6, 3, 2, 7, 5, 4 
A kontroll csoportban: 
 1. évfolyamon: 1, 2, 6, 5, 7, 3, 4 
 2. évfolyamon: 1, (2, 6), 7, 5, 3, 4 
 3. évfolyamon: 1, 2, (5, 6), 4, (3, 7) 
 4. évfolyamon: 1, 2, 3, 6, (5, 7) 4 

                                                 
26 Az ANOVA-próba értékei (p=0,000 minden esetben) bizonyítják, hogy valamennyi feladatban a kísérleti 
évfolyam eredményei szignifikánsan jobbak a párhuzamos kontroll évfolyamétól.  
Az 1. évfolyamosok értékei: II/1 feladat F=69,842; II/2 feladat F=18,33; II/3 feladat F=54,918; II/4 feladat 
F=67,808; II/5 feladat F=37,061; II/6 feladat F=22,468; II/7 feladat F=23,375; egész CALP teszt F=85,006. 
A 2. évfolyamon kapott értékek: II/1 feladat F=96,266; II/2 feladat F=68,06; II/3 feladat F=145,601; II/4 feladat 
F=54,588; II/5 feladat F=103,705; II/6 feladat F=19,277; II/7 feladat F=38,067; egész CALP teszt F=138,625. 
A 3. évfolyamon kapott értékek: II/1 feladat F=99,635; II/2 feladat F=35,363; II/3 feladat F=165,176; II/4 feladat 
F=30,703; II/5 feladat F=38,284; II/6 feladat F=40,676; II/7 feladat F=38,94; egész CALP teszt F=119,078. 
A 4. évfolyamon kapott értékek: II/1 feladat F=105,12; II/2 feladat F=97,856; II/3 feladat F=148,703; II/4 feladat 
F=73,596; II/5 feladat F=158,439; II/6 feladat F=139,932; II/7 feladat F=149,98; egész CALP teszt F=289,597. 
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Minden évfolyamnak az 1. feladat volt a legkönnyebb, ami azt jelenti, hogy a tanulók a 
nyelvtanulás egy aránylag korai szakaszában tanulják a feladatban megadott igék helyes 
jelentését, begyakorolják a használatát, és a későbbiekben is gyakran alkalmazzák őket, ezért 
aránylag könnyen lehívhatóak a memóriából. A legnehezebb a 4. feladat volt mindenkinek 
kivéve a kontroll 3. évfolyamot, ahol viszont a 3-7. feladatokat szinte azonos sikerrel oldották 
meg a tanulók (30-32%). A magyarázat, hogy a 4. feladat olyan nehéz volt, amint már 
tisztázódott a korábbi elemzésekkor, az elvárt metanyelvi tudatosság hiányában lehet, ami 
miatt a tanulóknak minden évfolyamon gondot jelentett a megadott szavaknak megfelelő 
absztrakt főneveket lehívni, annak ellenére, hogy azok viszonylag gyakran használatos 
kifejezések. A 49. ábráról leolvasható, hogy bár ebben a feladatban voltak a tanulók a 
leggyengébbek, az eredmények növekvő tendenciát mutatnak a felmenő évfolyamokban (a 
kísérleti mintában a 28%, 36%, 49% és 61%; a kontrollban pedig 7%, 16%, 31% és 33%), 
ami egyértelműen jelzi a tanulók metanyelvi gondolkodásának a fejlődését az iskolai évek 
során. A nyelvi fejlődés a többi területen is tetten érhető, de kisebb mértékű, így nem 
olyan látványos, mint a metanyelvi tudatosság fejlődése.  

A többi öt feladat nehézségi fok szerinti sorrendje eléggé változatos évfolyamonként, és 
általános tendencia nem figyelhető meg, bár a 2. feladat a könnyebbek, a 7. a nehezebbek 
között szerepel. Szembeötlő a kísérleti csoportban, hogy az igeidők használatát számon kérő 
5. feladat az alsóbb két évfolyamnak a többi feladathoz viszonyítva könnyebb volt, míg a 3. és 
4. évfolyamosoknak a többi, főleg szókincset mérő feladatnál nehezebbnek bizonyult, és így 
náluk az 5. feladat a növekvő nehézségi sorrendben hátrébb került (csak a 4. feladat követi a 
sorban). Mi lehet a magyarázat arra, hogy az egyértelmű és nagyon jelentős nyelvi fejlődés 
során a kísérleti tanulók igeidő használati jártassága nem fejlődik olyan mértékben, mint a 
szókincse és a nyelvhasználat egyéb területei? Az ésszerű magyarázat erre az lehet, hogy az 
igeidőknek, elsősorban a ritkábban előforduló formáinak a használatát (amit a feladat is mért) 
főleg az angol nyelvi órákon gyakorolják a tanulók, és mivel a két tannyelvű felsősöknek 
kevesebb a nyelvi órájuk, ez a nyelvhasználati képességük nem fejlődött tovább olyan 
mértékben, mint a szókincsük. A különböző szaktantárgyak angol nyelven tanulásakor az 
igeidők használata eléggé korlátozott, ez a szaknyelv egyik jellegzetessége (Kurtán, 2003), 
így ezek az angol nyelvű tanórák az igeidők használatának az elmélyítésére kevésbé 
alkalmasak, mint a szókincsfejlesztésre. A mérés igazolta, hogy lényegesen többet fejlődött, 
bővült a tanulók szókincse az utolsó évfolyam eléréséig, mint a bonyolultabb nyelvtan 
használati képessége, amelyet az 5. feladat mellett a mindvégig nehezebbnek ítélt 7. feladat 
is mérte.  

A lexikális fejlődésen belül kiemelkedő a kísérleti minta nyelvi gazdagodása a speciális 
angol nyelvi fordulatok, szólások, közmondások ismerete terén, mert az ezt számon kérő 6. 
feladat a második legkönnyebbé vált a 4. évfolyamosoknál. A két utolsó kísérleti 
évfolyamnak kiemelkedően javult az eredményessége a szókincset mérő 3. feladatban, 
amelyikben ellentétes jelentésű szavakat kellett lehívni, valószínű az ilyen jellegű, bővülő 
nyelvi tapasztalat eredményeképpen. Ebben a feladatban a kontroll 4. évfolyam is lényegesen 
jobb volt a minta fiatalabb évfolyamainál.  

Ha felidézzük, hogy milyen kognitív nyelvhasználati mutatókat mértek a kognitív 
kompetenciateszt egyes feladatai és milyen módon, miközben megvizsgáljuk, hogy a két 
minta egyes évfolyamai milyen sikeresen oldották meg őket, következtethetünk a mért 
nyelvhasználati mutatók szintjére, illetve azoknak a változásaira.  

Az 1. feladatban elért pontok évfolyamonkénti relatív gyakoriságát vizsgálva (50. ábra) 
érhető, miért ez volt a legeredményesebben megoldott feladat. Kiemelkedő hiányosság egyik 
évfolyamon sem tapasztalható, hiszen kicsi a 0 és kevés pontot elérők aránya; a megadott win, 
earn, gain és do igéket mindkét minta tanulói viszonylag sikeresen párosították a megfelelő 
főnevekkel. Követhető, hogy a kísérleti tanulók mindvégig jobbak (22%-24%-al) a 
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50. ábra   A II/1. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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51. ábra   A II/2. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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kontrollnál, és az elsősök a legkevésbé eredményesek mindkét mintában. Hozzájuk 
viszonyítva mindkét minta jelentős, egyenletes, és átlagban nagyjából ugyanolyan mértékű 
fejlődést ér el az évek során ebben a mutatóban, annak ellenére, hogy nagyon eltérő a két 
csoportban a pontok eloszlása. Minden kontroll évfolyamon a legtöbben 4 pontot értek el, és a 
javulás abban érzékelhető, hogy a felmenő évfolyamokon az ettől kevesebb pontot elérők 
aránya évről évre csökken, a több pontot elérőké pedig nő. Ezzel szemben a kísérleti 
csoportban a javulást az jelzi elsősorban, hogy az alsóbb évfolyamok 6 pontos leggyakoribb 
értéke a felsőbb évfolyamokon a maximális 7 pontra nő, miközben a nagyon kevés pontot 
elérők aránya szinte nullára esik, és a közepeseké is nagyon lecsökken (a negyedikesek 90%-a 
5-7 pontot ér el). Ez azt jelenti, hogy a kísérleti tanulók, bár kezdetben vannak hiányosságaik, 
a középiskolai tanulmányok vége felé egységesen, szinte valamennyien jól, vagy nagyon jól 
tudják használni a megadott igéket. 

 A 2. feladat ritkábban használatos kifejezések szinonimáinak az ismeretét mérte, 
amelyeket könnyítésképpen nem a tanulónak kellett a mentális lexikonjából kikeresni és 
lehívni, hanem csak felismerni két megadott kifejezés közül. Amint az 51. ábra feltárja, annak 

ellenére, hogy ez volt a második legkönnyebb feladat a kontroll minden évfolyamának és a 
két alsóbb kísérleti évfolyamnak, az elsősök nagy része egyáltalán nem ismerte őket; a 
kísérleti elsősök 22%-a, a kontroll elsősök 40%-a nem szerzett pontot. A kísérleti tanulók az 
évek során sikeresen pótolják a kezdeti szókincshiányt, hiszen a 0 pontosok aránya 
negyedikre tízedére csökken, a leggyakoribb érték 2-ről 4 pontra nő, miközben a 80-100%-ot 
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52. ábra   A II/3. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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(4-5 pontosok) teljesítők aránya egyenletesen nő (17%, 29%, 46%,  53%). Összességében a 
kísérleti utolsó évfolyamosok 80%-a közepesnél jobban oldotta meg a feladatot, és átlaguk 
29%-al jobb az elsősökétől, ami nagyon erőteljes és lendületes szókincsfejlődésre utal. Ilyen 
nagy mértékű iskolai szókincsfejlődés nem tapasztalható a kontroll mintában, hiszen a 4. 
évfolyamig csak felére csökkent az egyetlen kifejezést sem ismerők aránya, és bár nőtt a több 
pontot elérők aránya, még a felsősök között is csak néhányan ismerték mind az öt kifejezést. 
A kontroll harmadikosokhoz képest a negyedikesek teljesítménye nem nagyobb (sőt kissé 
romlott 41%-ről 40%-ra), vagyis a feladat által mért szókincsben, átlagban nem történt 
fejlődés az utolsó évben.  

A kísérleti csoport évről évre jobb eredménye által igazolt folyamatos, lendületes 
szókincsfejlődés egyértelműen az iskolai angol nyelvhasználatnak köszönhető, és a kétnyelvű 
oktatás szókincs bővítő hatékonyságát támasztja alá, amihez viszonyítva a kontroll minta 
lexikális nyelvi fejlődése jelentősen lemarad.   

A 3. feladat szintén lexikális tudást mért, ellentétes jelentésű szavak ismeretét. A feladat 
nehézségét az adta, hogy a tanulónak kellett a mentális lexikonjából kikeresni és lehívni a 
megfelelő kifejezést, viszont könnyítette, hogy a megadott szavak viszonylag gyakran 
használatosak és mindegyikre több antonímia is létezik. A kontroll első három évfolyama 
számára nehéz volt a feladat (csak a 4. feladat volt ettől nehezebb), a negyedikesek 
könnyebbnek találták. A kísérleti csoport alsóbb évfolyamai számára is aránylag nehéznek 
bizonyult, de a felsőbb évesek eredményesebben oldották meg, és a többi feladathoz 
viszonyítva már könnyűnek találták. Ha a feladaton elért pontok évfolyamonkénti 
gyakoriságát szemléltető 52. ábrát megvizsgáljuk, azonnal feltűnik, hogy az 1. és 2. 
évfolyamok kontroll tanulóinak kb. a fele egyetlen megfelelő szót sem tudott lehívni a 
mentális lexikonjából. A többiek is csak nagyon kevés helyes kifejezést tudtak produkálni, 3-
nál többet szinte senki. Ez mindenképpen azt igazolja, hogy az alsóbb évfolyamos kontroll 

tanulók antonímia szóismerete és/vagy a szavak mozgósításban való jártassága nagyon 
alacsony szintű. A 3. és 4. évfolyamosok kognitív nyelvhasználata ezen a területen valamivel 
fejlettebb, bár köztük is sokan vannak (30% és 24%), akiknek a nyelvi kompetenciáját 
teljesen meghaladja a feladat. A negyedikeseknél már a legtöbben 3 pontot elérnek az ötből, 
és nő a 4 pontosok aránya is. A kontroll tanulókéhoz viszonyítva a kísérleti minta tanulóinak 
minden évfolyamon jóval gazdagabb a szókincse az antonímiák terén, amelyeket képesek 
voltak a feladat megoldásához sikeresen mozgósítani. Itt is az elsősök teljesítettek a 
leggyengébben (15%-uk 0 pontos, 56%-uk csupán 1-2 kifejezést tudott mozgósítani, és csak 
kb. 30%-uk volt közepesnél jobb), de így is (36%-os átlaggal) kétszer jobbak voltak, mint a 
kontroll elsősök, és ez a fölény minden kísérleti évfolyamon megmaradt. A pontok 
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53. ábra   A II/4. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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gyakoriságát jelentő oszlopokból a kísérleti évfolyamok évről évre való következetes és 
jelentős nyelvi fejlődésére következtehetünk. A leggyakoribb érték elsőtől negyedikig 1 
pontról 4-re nő, és a tanulók növekvő arányban érnek el egyre több pontot. Tekintettel, hogy a 
felidézendő kifejezések gyakoriak (amiket az alsósok is valószínűleg ismernek), nagyon 
valószínű, hogy a felsősök nem feltétlenül a szavak ismeretében jobbak, hanem inkább abban 
jártasabbak, hogyan mozgósítsák a szavakat szükség esetén. Ennek a jártasságnak a 
kialakításában mindenképpen az iskolai tantárgyaknak az angol nyelven való tanulása 
játszhatja a legnagyobb szerepet, hiszen az angol tannyelvű órákon folyamatosan kell 
mozgósítani a kifejezéseket, akár a megértés, vagyis a szavak passzív felismerése, akár azok 
aktív produkciója érdekében, amelyek valószínű összefüggnek (Gósy és Kovács, 2001). Ezt a 
magyarázatot alátámasztja az a tény, hogy a kísérleti 3. és 4. évfolyamok kimagaslóan jobbak 
ebben a feladatban (63% és 72%-os eredménnyel), mint fiatalabb társaik (36% és 51%-os 
eredménnyel), akiknek kevesebb a nyelvi tapasztalatuk az angol tannyelvként való 
használatában. Ha ebben a feladatban is csak felismerni kellett volna megadott szavakkal 
ellentétes jelentésűeket egy disztraktor mellett, bizonyára a kísérleti alsóbb évfolyamok és a 
kontroll csoport tanulói is jóval eredményesebb lettek volna, hiszen az elvárt szavak az ő 
passzív szókincsükben is valószínű jelen vannak.  

A 4. feladat volt átlagban a legnehezebb minden évfolyamnak, talán, mert a tanulóknak 
ebben a produktív feladatban is önállóan kellett felidézni a megadott kifejezésekből 
létrehozott elvont főneveket, amit nehezített, hogy a tanulók zöme nem ismerte magát az 
absztrakt főnév, mint nyelvtani kategória fogalmát, tehát elsősorban a nyelvről való tudásuk, 
vagyis a metanyelvi tudásuk bizonyult hiányosnak (mint már megfogalmaztuk). Lényegében 
ez a feladat a szókincsen túl éppen ezt a kognitív nyelvhasználati mutatót mérte. A szerzett 
pontok gyakoriságát szemléltető 53. ábra nagyon jól tükrözi az évfolyamok alacsony 
teljesítményét. A kontroll 1. évfolyamának kb. a 77%-a egyetlen helyes megoldást sem adott, 

a többiek pedig egyre csökkenő gyakorisággal értek el 1, 2, 3 pontot, többet csak néhányan. 
Ebből alakult ki a 7%-os, az egész tesztben a legalacsonyabb feladatátlag, ami jelzi, hogy a 
tanulók kognitív nyelvi kompetenciája ebben a mutatóban rendkívül hiányos. Valamivel 
bővebb a szókincse és a nyelvről való ismerete a 2. évfolyamosoknak, bár 57%-uk nem tudott 
mit kezdeni a feladattal, 20%-uk egy helyes kifejezést produkált, a többiek pedig csökkenő 
gyakorisággal szereztek 2 vagy több pontot, így átlagban csak 16%-os lett a teljesítményük. A 
3. és 4. évfolyamok kontroll tanulói valamivel eredményesebbek (31% és 33%-os átlaggal), 
mert náluk kevesebb a 0 pontosok aránya (32% és 31%), a legtöbben már két főnevet 
megneveztek, és kissé nőtt a több pontosok aránya is. Az adatokból tehát egyértelmű, hogy a 
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54. ábra   A II/5. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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metanyelvi tudásbeli hiányosság bizonyos fokig évről évre pótlódik, a tanulók szókincse is 
fejlődik, de a kontrollban ez kis mértékű.   

A kísérleti mintában szintén a nyelvről való ismeret hiányát jelzi a pontot nem szerző 
tanulók magas aránya, ami elsőtől felfelé egyre csökken (40%, 28%, 17%), de még a 
negyedikesek 11%-a is képtelen legalább egy helyes absztrakt főnevet megnevezni. Ez csak 
egy harmada a kontroll negyedikesek 0 pontosainak, de azért azt bizonyítja, hogy az iskolai 
nyelvtanulás során nagyon sok tanulóban egyáltalán nem tudatosulnak bizonyos nyelvi 
fogalmak. A fejlődés a feladatban mért mutatókban növekvő tendenciájú, vagyis az egymás 
utáni évfolyamok átlagai egyre nagyobb mértékben emelkednek (29%, 36%, 49%, 61%), de 
mindvégig nagyon heterogén marad a tanulók nyelvi kompetenciája. Feltételezzük, hogy aki 
legalább 3 kifejezést helyesen mozgósított a szókészletéből, az megértette a feladat elvárását. 
Ha ennek ellenére nem tudott több absztrakt főnevet produkálni, az inkább szókincsbeli 
hiányosságra utal, arra, hogy nem ismeri a szót, vagy a szó felidézése nehézkesebb, mert 
számára a kifejezés ritkán használatos. Ez a megállapítás mindkét mintára igaz.  

A ritkábban használatos igeidők ismeretét mérő 5. feladat pontjainak gyakorisági 
eloszlását évfolyamonként bemutató 54. ábra jól szemlélteti, hogy a kontroll évfolyamokhoz 
viszonyítva a kísérleti évfolyamok sokkal (22%-al) helyesebben tudják alkalmazni az 

igeidőket, és a kísérleti mintában az alsóbb évfolyamoktól a felsőbbek felé látványosabb 
nyelvi fejlődés tapasztalható. A kontroll 1. és 2. évfolyamain a tanulók harmada egyetlen 
igeidőt sem tudott helyes formában megadni a kiegészítendő mondatokban, a többiek zöme is 
csak 1-3 igeidőt használt jól. Érdekes módon a kontroll 1. évfolyamon kicsit kevesebb a 0 
pontos és több a 4 és 5 pontos, így az átlaguk is jobb (24%), mint a másodiké (23%), ami 
összefüggésben lehet azzal, hogy az angol nyelvi órákon bizonyos igeidők használatát éppen 
elsőben tanulták. Hozzájuk viszonyítva valamivel helyesebben használják az igeidőket a 
harmadikosok és negyedikesek (32% és 31%-os átlag), de összességében, ha folyamatában 
nézzük az évről évre változást, ez mindössze 7%-al való javulást jelent a négyévi nyelvtanulás 
során. Ha figyelembe vesszük, hogy az angol nyelvi órák egyik alapvető nyelvtani témaköre 
az igeidők helyes használata, akkor megfogalmazhatjuk, hogy ezen a nyelvtani területen a 
kontroll tanulóknak nem sikerült magas szintű ismeretre és jártasságra szert tenniük és ez a 
hiányosság a középiskolai évek során megmarad.  

A kísérleti tanulók, bár már elsőben eredményesebbek a feladatban, mint a kontroll felsőbb 
évfolyamok, 15%-a nem tud egyetlen igeidőt sem helyesen használni. Ez a magas (15%) 0 
pontos tanulóarány a 2. évfolyamon is megjelenik, mégis 13%-al jobbak (a leggyakoribb érték 
4 pontra nő, csökken a kevés pontosok aránya és nő a 6-8 pontosoké), ami jelentős nyelvtani 
tudásbővülést jelent egy év alatt, valószínű az angol nyelvi órák hatékonyságának 
köszönhetően. A kísérleti harmadik évfolyam kissé visszaesik az igeidő-használati képesség 
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55. ábra   A II/6. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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terén, ami egyértelműen az angol nyelvi óraszám lecsökkenésének és a felejtésnek 
tulajdonítható. Ha a két minta 3. évfolyamait összevetjük, látszik, hogy ők térnek el a 
legkevésbé egymástól. A kísérleti 4. évfolyam ugrásszerűen (14%-al) javul az igeidő-
használati kompetenciában a mintája előző évfolyamához képest, a párhuzamos kontrollhoz 
viszonyítva pedig 33%-al lesz jobb az eredménye. Bár az angol nyelvi órák száma utolsó 
évben viszonylag alacsony, a tanulók nyelvhasználati tapasztalata jelentősen nőtt a gyakoribb 
igeidők terén (ezekben a negyedikesek ritkán hibáztak), és bővült a ritkább igeidők 
használatával kapcsolatos jártasságuk is, amit az jelez, hogy a tanulók szinte fele 6-8 pontot 
ért el. A javulás, illetve a viszonylagos eredményesség ellenére, emlékezzünk, hogy kísérleti 
negyedikesek számára az 5. feladat a legnehezebbek közé került (a 4. feladat előtti helyre), 
vagyis számukra a többi, elsősorban lexikát mérő feladat könnyebb volt, ami azt jelenti, hogy 
a szókincsbeli nyelvi fejlődésük meghaladja az ige-idő használatit. A tudatos nyelvtantanulást 
biztosító angol nyelvi órák viszonylagos hiánya, és azoknak a helyettesítése angolul tanult 
tárgyakkal, lényegében megmagyarázza, hogy miért olyan magabiztosak a kísérleti 
negyedikesek a gyakoribb igeidők használatában és miért nem olyan jártasak a ritkábban 
előfordulókban.  

A következő, a 6. feladat, amire a szerzett pontok eloszlását az 55. ábra szemlélteti, éppen 
arra szolgáltat bizonyítékot, hogy milyen nagy mértékű a kísérleti tanulóknak a 

szókincsfejlődése elsősorban a középiskola utolsó évfolyamain, hiszen az egymás utáni 
kísérleti évfolyamok eredménye ebben a mérésben 5%-al, 11%-al, illetve 19%-al javult. 
Részleteiben vizsgálva látható, hogy a kísérleti 1. évfolyamosok nagy része (20%) egy 
kifejezésnek sem ismerte a jelentését, alig 10%-uk ismerte mind a nyolcat, a leggyakoribb a 4 
pont volt, és így összességében 39%-ban teljesítették a feladatot. Ehhez viszonyítva az utolsó 
évfolyamosoknak csak az 5%-a volt 0 pontos, és 43%-uk mind a nyolc kifejezést felismerte 
(illetve legalább hetet, mert akkor kizárásos alapon a nyolcadikat is helyesen tudta párosítani), 
ami egyben a leggyakoribb érték is, így 74% lett a teljesítményük. Jól követhető, amint a 
közbeeső évfolyamok lexikális ismerete a mért területen fokozatosan, évről évre magasabb 
szintű lesz, mert a több pontot elérők gyakorisága nő a kevesebb pontot elérők 
gyakoriságának a csökkenésével. 

A kísérleti évfolyamokhoz viszonyítva a kontroll eredményei szignifikánsabban 
gyengébbek és a szókincsfejlődés is kisebb mértékű. Az egyetlen kifejezést sem ismerők 
aránya a négy évfolyamon magas (24%, 31%, 27%, 27%), vagyis sok tanulónak nem sikerül a 
négy év során pótolni a mért szókincsbeli hiányosságokat. A pontot elérők eloszlásának a 
változásából nyomon követhető, hogy azért történt némi fejlődés (összesen 9%-al), de lassuló 
tendenciájú, amit az évfolyamátlagok (25%, 30%, 32%, 34%) is tükröznek. Ennek 
köszönhetően a kísérleti és a kontroll minták 4. évfolyamainak az eredménye közti különbség 
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56. ábra   A II/7. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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jelentősen megnőtt, a kísérleti 40%-al volt sikeresebb. Ebben a feladatban jelentkezett a két 
minta évfolyamai között a legnagyobb különbség az egész felmérés során, sugallva, hogy 
a két tannyelvű tanulók legjelentősebb nyelvi előnye az utolsó évfolyamon és a 
szókincsben jelentkezik.  

Ha elfogadjuk, hogy az egymás utáni évfolyamok eredményei közti eltérés az iskolai 
hozzáadott érték, vagyis az oktatásnak köszönhető nyelvi fejlődés eredménye, akkor 
megfogalmazhatjuk, hogy a kísérleti tanulók látványos ütemű (35%-al történő) lexikális 
nyelvismeret bővülése egyértelműen az iskolai angol két tannyelvű oktatás nagyfokú 
hatékonyságát bizonyítja, amihez viszonyítva a kontroll tanulók lexikális gazdagodása 
jelentősen lemarad.  

Az 56. ábrán nyomon követhetjük a 7. feladatban elért pontok gyakorisági eloszlását a két 
minta négy évfolyamában egymáshoz viszonyítva. Formailag egyszerű feleletválasztós a 
feladat, de tartalmilag összetett, az általa mért mutatók a bonyolultabb nyelvtan és a ritkábban 

használatos szókészlet területeire is kiterjednek, és mindkét minta számára a nehezebbek 
közzé tartozott. A kísérleti csoportban a pontot nem szerzők aránya csak a 4. évfolyamon lesz 
lényegesen kisebb (24%-ról 6%-ra esik), miközben a több pontot szerzők gyakorisága is 
jelentősen nőtt, aminek alapján elmondhatjuk, hogy a feladatban mért kognitív nyelvi 
kompetenciában jelentkező hiányosságok pótlása középiskola utolsó évfolyamára a tanulók 
többségénél megtörtént. Ez kevésbé jellemző a kontroll mintára, mert annak ellenére, hogy 
némileg csökken a 0 pontosok aránya (36%-ról 24%-re), még a végzős évfolyamon is sok 
olyan alacsony szintű nyelvi kompetenciájú tanuló van, akinek a feladat teljesen 
megoldhatatlan volt. Az 1. és 2. évfolyamokon legtöbben csak 1 pontot szereztek, 4-5 pontos 
tanuló alig van. Harmadikban a legtöbben (24%) 2 pontot szereztek, negyedikben szintén, de 
nagyobb arányban (34%), ami megmagyarázza a kissé magasabb átlagukat. Az jól látható, 
hogy a feladatban mért kifejezéseket, nyelvi fordulatokat a kontroll csoportból a legjobbak is 
csak részlegesen ismerték, hiszen a négy évfolyamnak összesen kevesebb, mint a 3%-a volt 
maximális pontszámú, míg a kísérleti mintának mintegy 41%-a, igaz, többnyire a felsősök. A 
kontroll minta nyelvi hátránya a végzősök évfolyamában (nincs maximális pontos, 4 pontot is 
csak 6% ért el) az átlaglemaradásnál (23%) is nagyobb a kísérleti mintától (akiknek 18%-a 
mind az öt mondatot helyesen pótolta ki, és 35%-uk 4 pontot szerzett). Ez a feladat is 
messzemenően igazolja a kísérleti minta tanulóinak a kontroll tanulókhoz viszonyított 
erőteljesebb kognitív nyelvi kompetenciafejlődését az iskolai tanulmányaik során; az egymás 
utáni évfolyamok nyelvi szintje a szókincs, a helyes nyelvtanhasználat és metanyelvi ismeret 
terén ugrásszerűen nő, és így az utolsó évfolyamosoknál éri el a legmagasabb mért szintet.  

A kísérleti és kontroll minták évfolyamainak a kognitív nyelvi kompetenciateszt 
feladataiban és a teszt egészében való eredményességét összegezi az 57. ábra, amely 
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57. ábra   A kísérleti és a kontroll csoportok évfolyamainak eredményessége a 
CALP teszt feladataiban 
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alátámasztja és megerősíti az egyes feladatok elemzésekor levont következtetéseket. A 
kísérleti évfolyamok mindegyik mért kognitív nyelvhasználati mutatóban, mint a 
választékosabb szókincs, a bonyolultabb nyelvtani formák ismerete, valamint ezek 
tudatos használata, szignifikánsan jobbak a párhuzamos kontroll évfolyamoknál. Mivel 

az oszlopdiagramok által képviselt relatív gyakoriságban kifejezett (tehát az adott tanulói 
létszámhoz viszonyított) eredményeket ugyanazon a mérőskálán adtam meg, az eredmények 
nemcsak az adott mintán belüli évfolyamonként és a két minta párhuzamos évfolyamaiban 
hasonlíthatóak, hanem az egyes feladatokban elért eredmények egymás között is (akár 
évfolyamonként, akár mintánként is). Nagyon látványos, hogy a kísérleti utolsó évfolyam 
tanulói, akik több éve tanulnak az angol nyelv mellett szaktantárgyakat is angol nyelven, 
valamennyi feladatban kimagaslóan jobbak voltak, mint a kontroll csoportja 4. 
évfolyama, és jóval eredményesebb volt saját csoportjának fiatalabb évfolyamainál. Az 
eredmények a két tannyelvű gimnáziumi tanulók magas szintű kognitív nyelvi fölényét 
bizonyítja, és ez által a két tannyelvű oktatási folyamat kimagasló hatékonyságát.   

1. 2. 5. A magyar-angol két tannyelvű és a hazai kontroll minta kognitív nyelvi 
kompetenciateszt eredményeiből levont következtetések összegzése  

A két nagy minta, a két tannyelvű és a kontroll középiskolás tanulók angol kognitív nyelvi 
kompetenciát mérő teszt átlageredményeinek az összehasonlítása, az egyes feladatokban elért 
eredmények, majd az egyes párhuzamos évfolyamok teljesítményeinek az elemzése, illetve a 
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feladatonkénti eredmények évfolyamonkénti összevetése az alábbi konklúziókat 
eredményezte:  

 
1. A magyar-angol tannyelvű középiskolás minta tanulóinak szignifikánsan 

(átlagban 23%-al) magasabb szintű az angol nyelvű bilingvis kognitív nyelvi 
kompetenciája, mint a hazai kontroll csoport tanulóinak.  

 
2. A kísérleti csoport tanulóinak a tudása a kognitív nyelvi kompetencia terén elég 

heterogén, vannak gyengébb felkészültségű tanulók is, de a többség kognitív 
nyelvhasználati képessége közepes, jó vagy nagyon jó. Ezzel ellentétben a kontroll 
minta tanulóinak az alacsonyabb átlagteljesítménye mögött egységesebb, de (főleg 
egyes területeket tekintve) nagyon alacsony szintű kognitív nyelvhasználati tudás van. 

 
3. A kísérleti minta tanulói mindegyik évfolyamon szignifikánsan jobb kognitív 

nyelvi kompetenciával rendelkeznek, mint a kontroll megfelelő évfolyamainak a 
tanulói.  

 
4. Mindkét mintán belül az alsóbb évfolyamokhoz viszonyítva a felsőbb 

évfolyamosok angol kognitív nyelvi kompetenciái magasabb szintűek, amit az iskolai 
nyelvtanulás során végbemenő nyelvi fejlődésnek tulajdoníthatunk. Az 
évfolyamonkénti vizsgálat egyértelműen igazolja, hogy bár az alsóbb évfolyamokon 
nemcsak a kontroll, hanem a kísérleti csoportban is nagy nyelvi hiányosságok 
tapasztalhatóak, de ebben a mintában a tanulók nagy többsége behozza a nyelvi 
lemaradást az iskolai tanulmányai során.  

Ezzel szemben a kontroll minta alsóbb évfolyamaira jellemző alacsony nyelvi szint 
nagyon keveset fejlődik a középiskola négy éve során. Ha a kognitív nyelvi fejlődés 
mértékét az angol nyelvoktatás hatékonyságának a fokmérőjeként tekintjük, akkor 
kijelenthetjük, hogy a két tannyelvű oktatás sokkal, számszerűsítve mintegy kétszer 
hatékonyabb a kontroll csoportbeli nyelvoktatásnál, mert a mért kognitív nyelvi 
kompetencia fejlődés mértéke kétszer akkora a kísérleti csoportban, mint a 
kontrollban. 

   
5. Minden mért mutatóban a legmagasabb angol kognitív nyelvi kompetenciával a 

kísérleti minta 4. évfolyamos tanulói rendelkeznek (70%-os átlagteljesítménnyel), ami 
bizonyítja, a magasabb számú angol nyelvű szaktantárgy tanulása során az angol 
nyelvhasználat kognitív területei rendkívül hatékonyan fejlődnek a kevesebb angol 
nyelvi óra ellenére is. Az angol tannyelvként használata során legerőteljesebben a 
szókincs fejlődik, amit több a kétnyelvű oktatás hatásait vizsgáló tanulmány is kiemel 
(Greene, 1998; Kessler, 1984; Keshavarz és Astaneh 2004; Krashen, et al, 2000). A 
tantárgyak fogalomrendszerében való gondolkodás magabiztosabbá is teszi a tanulók 
nyelvhasználatát, hiszen sok szó lesz része az aktív szókincsüknek, amelynek az 
aktivizálásában jelentős jártasság alakul ki. A lexikai nyelvi gazdagodáson túl az angol 
tannyelven való tanulás nagymértékben fejleszti a jártasságot a nyelvi szabályok 
alkalmazásában és a metanyelvi képességeket. Az ilyen jellegű nyelvhasználati 
tapasztalat hiánya okozhatja a kontroll csoport nagy mértékű lemaradását a kísérleti 
mintához képest.  

 
6. A kísérleti tanulók minden évfolyama a párhuzamos kontroll évfolyamokhoz 

viszonyítva valamennyi feladatban, tehát a kognitív nyelvi kompetenciateszt által mért 
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valamennyi nyelvhasználati mutatóban szignifikánsan eredményesebbek voltak. A 
nyelvi fejlődés a szókincsben erőteljesebb, mint a nyelvi szabályok alkalmazása terén. 

A magyar-angol tannyelvű középiskolások valamennyi évfolyamon és valamennyi 
feladatban bizonyították, hogy sokkal gazdagabb és választékosabb a szókincsük. A 
tanulók többsége rendelkezik egy olyan absztrakt szintű, árnyaltabb, speciális és 
ritkábban használt kifejezéseket (szinonimákat, antonímákat, analógiákat) is 
tartalmazó szókinccsel, amire egy elvontabb, többé-kevésbé dekontextualizált 
nyelvhasználati helyzetben szükség lehet, és ebben lényegesen felülmúlják a kontroll 
csoportbeli tanulókat. A kísérleti csoport tanulói jobban ismerik az angol nyelvre 
jellemző, speciális kifejezéseket, nyelvi fordulatokat is, mint a kontroll tanulók. A 
mérés igazolta, hogy a kísérleti tanulók legjelentősebb nyelvi előnye éppen ebben a 
lexikális tudásban jelentkezik.  

A kísérleti minta tanulói a komplexebb grammatikai szabályok ismerete és 
használata terén is jóval jártasabbak a kontroll csoportnál. A méréskor tetten 
érhető volt, hogy helyesebben használják az igeidőket, és szövegkörnyezetből 
kiragadott, de bizonyos támpontokat megadó nyelvhasználati szituációban is jobban 
felismerik és alkalmazzák a nyelvtani szabályokat.   

A kísérleti tanulók választékosabb szókészlete, bővebb nyelvtani ismerete és 
jártassága fejlettebb metanyelvi tudatossággal párosul. A tanulók többségének 
magas szintű az angol nyelvről való ismerete és tudatosan alkalmazza az elvárt nyelvi 
eszközöket. A kontroll tanulók ebben a kognitív nyelvi kompetenciamutatóban az 
átlagnál is jobban lemaradtak. 

A kísérleti tanulók nyelvi előnye a produktív jellegű feladatokban erőteljesebben 
megmutatkozik, mert sikeresebben tudják választékosabb, bővebb lexikális 
tudásukat és nyelvtani ismereteiket, vagyis a birtokukban levő nyelvi eszközöket 
mozgósítani elvont kognitív funkciókban, mint a kontroll tanulók, valószínűleg 
fejlettebb metanyelvi tudásuknak és nyelvhasználati jártasságuknak köszönhetően.  

   
Az adatok elemzéséből levont következtetéseket röviden összegezve megfogalmazható, 

hogy a magyar-angol két tannyelvű középiskolás kísérleti csoport tanulói az elvontabb, 
kontextustól függetlenebb bilingvis angol nyelvhasználati képességben lényegesen 
felülmúlják az angol nyelvet intenzíven tanuló kontroll csoportot. Mivel a kísérleti és a 
kontroll csoportok minden más, az angol nyelvismeretet befolyásoló releváns tényezőben 
kiegyenlítettek, a kísérleti csoport magasabb szintű kognitív nyelvi kompetenciája annak a 
nyelvhasználati tapasztalatnak köszönhető, amit a két tannyelvű tanulók az angol nyelv 
tannyelvként való alkalmazása során szereznek. A kontroll csoport alacsonyabb szintű 
kognitív nyelvi kompetenciája azzal magyarázható, hogy angol nyelvi órákon a tanulóknak 
ilyen nyelvi tapasztalatszerzésre nincs lehetőségük. 
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5. táblázat   A kísérleti és a magyar kontroll csoport eredményei az angol nyelvi 
bilingvis kompetenciateszteken 

Min. Max. Módusz Pontátlag Átlag %-ban Szórás A nyelvi tesztek 
és az elérhető 

pontok Kís Ko Kís Ko Kís. Ko Kís. Kon. Kís. Kon. Kís. Kon. 

BICS teszt 44 7 0 43 43 37 22 32,2 21,7 73,1% 49,3% 6,732 8,944 

CALP teszt 44 0 0 41 43 27 10 24,2 13,9 54,7% 31,7% 9,706 7,441 

Bilingvis 
össz. teszt 

88 11 2 84 86 64 29 56,2 35,6 63,9% 40,5% 14,73 0,1684 

 

1. 3. Az angol bilingvis kompetencia két szintjének összehasonlítása a kísérleti és a hazai 
kontroll mintában, és az eredmények kapcsolata a háttértényezőkkel 

1. 3. 1.  A BICS és CALP teszteredmények egymáshoz viszonyítása  
Az angol bilingvis kompetencia két szintjét mérő felszíni és kognitív nyelvi 

kompetenciatesztek eredményeinek egymáshoz való hasonlítása feltárja, hogy van-e eltérés 
egy mintán belül a nyelvhasználat két szintjében, illetve, hogy a két nyelvhasználati terület 
közül melyikben van nagyobb eltérés a kísérleti és kontroll minták között.  

A felszíni és a kognitív nyelvi kompetenciákat mérő tesztek feladatai nagyon különböző 
jellegűek tartalmilag, eltér a feladatok száma és pontozása is, de mivel a két teszten elérhető 
pontszámok azonosak, a két mérés eredményei aránylag könnyen összevethetőek. Ugyanazok 
a tanulók írták meg mind a két tesztet, ami relevánssá teszi az összehasonlítást. A két minta 
bilingvis teszteredményeit a legfontosabb leíró statisztikai mutatókkal az 5. táblázat összesíti. 

Látjuk, hogy egyik csoportban sem volt olyan tanuló, aki maximális pontot ért volna el a 
BICS vagy CALP teszteken külön-külön, így persze a két teszten összességében sem27. 
Célszerűbb a móduszokat, a pontátlagok, vagy még inkább a százalékos teljesítményeket és 
szórásokat elemezni. Minkét mintában a felszíni nyelvi teszten szerzett leggyakoribb pontok 
(37 és 22) értéke nagyobb volt, mint a kognitív nyelvi teszt leggyakoribb pontjai (27 és 10), 
ami azt sugallja, hogy a tanulóknak sokkal könnyebb volt a kommunikatív teszt. Ezt teljes 
mértékben megerősítik az elért átlagok. A kísérleti minta tanulói a BICS teszten 32,2 pontot 
szereztek (73,1%), a CALP teszten csak 24,2 pontot (54,7%), tehát átlagban 8 ponttal (18%-
al) jobban teljesítettek a kommunikatív feladatokban, mint a kognitív nyelvhasználatot 
mérőkben. A kontroll minta átlagai a két nyelvi teszten hasonló eltérést mutatnak. A BICS 
teszten elért 21,7 (49,3%) pontátlaghoz képest a CALP teszten szintén kb. 8 ponttal 
alacsonyabb 13,9 átlagot (31,7%) értek el a tanulók, tehát 18%-al teljesítettek gyengébben. Az 
eredmények eltérésének szignifikanciavizsgálatai28 igazolják, hogy mindkét minta tanulóinak 
lényegesen jobb a felszíni nyelvi kompetenciája, mint a kognitív nyelvi kompetenciája. 

Abból a tényből, hogy a magasabb angol nyelvi kompetenciájú kísérleti és az alacsonyabb 
nyelvi kompetenciájú kontroll minta is ugyanolyan eltérést mutat a bilingvis kompetencia két 

                                                 
27 Észrevehetjük, hogy a kontroll mintában van(nak) a legmagasabb pontszámot (86 pontot) elérő tanuló(k). 
Hogyan lehet, hogy az átlagban 23%-al jobb teljesítményt elérő kísérleti csoportban nincs ilyen kiemelkedő 
eredmény. A magyarázat az, hogy a két minta releváns tényezőkben (pl. az angol jegyátlagban) való 
kiegyenlítéskor, annak érdekében, hogy lehető legkevesebb elemszámot veszítsem el, a legszélsőségesebb 
értékeket szelektáltam ki, ami a kontroll leggyengébb, illetve a kísérleti minta legjobb tanulóit jelentette, így a 
legmagasabb, köztük maximális pontszámot is elérő kísérleti tanulók kimaradtak a statisztikai elemzésből. Ez a 
két minta közelítése érdekében alkalmazott módszer némi torzulást okozott a szélsőséges értékeknél (amikből 
már ezért sem érdemes következtetéseket levonni), de a két mintát az egyik legfontosabb tulajdonságban, az 
angol átlagokban (ami az iskolai angoltanulás eredményességének a mércéje) egyenértékűvé tette. 
28 Az egymintás t-próba minkét mintán belül külön-külön p=0,000 (a kísérleti mintában t=29,247 és df=815, a 
kontroll mintában t=27,152 és df=630) értéke igazolja, hogy a 18%-nyi különbség a bilingvis kompetencia két 
szintje között szignifikáns. 
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58. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport átlageredményei a bilingvis kompetencia 
eltérő szintjeit mérő teszteken és összességében   
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59. ábra  A kísérleti és a kontroll csoportok bilingvis kompetenciákat mérő 
teszteredményeinek hisztogramjai 
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szintjét mérő teszteredményekben, levonhatjuk azt a következtetést, hogy a nyelvtudás 
szintjétől függetlenül a felmérésben résztvevő tanulók sokkal eredményesebbek a 
mindennapi életben való kommunikálásra alkalmas angol felszíni nyelvhasználatban, 
mint a magasabb szintűnek tekintett, elvontabb és tudatosabb nyelvismeretet elváró 
kognitív nyelvhasználatban. Azt is megfogalmazhatjuk, hogy függetlenül attól, hogy 
milyen oktatási típusban, a magyar-angol két tannyelvű vagy angolt idegen nyelvként 
oktató magyar tannyelvű iskolában szerzik a tanulók a nyelvtudásukat, a felszíni nyelvi 
kompetencia hamarabb kialakul, és gyorsabban fejlődik és magasabb szintet ér el adott 
tanulmányi idő alatt, mint az idegen nyelven való elvont gondolkodáshoz is szükséges 
kognitív nyelvi kompetencia. Ez a következtetés alátámasztja azokat a tanulmányokat, 
amelyek kisebbségi nyelvtanulók bilingvis kompetenciáit vizsgálták (Baker, 2002; Cummins, 
200, 2003b; Göncz 2004, 2007; Skutnabb-Kangas, 1984) és megállapították, hogy viszonylag 
rövid idő alatt kialakul a hétköznapi beszédhez szükséges felszíni nyelvi kompetencia, míg az 
iskolai oktatási szituációban fontos kognitív nyelvi képességek kialakulásához évek 
szükségesek. 

Az 58. ábra, amely a két minta relatív átlageredményeit hasonlítja, szemlélteti, hogy a 
bilingvis teszteken összességében 56,2 pontátlagot elérő kísérleti minta 64%-os eredménye 

24%-al jobb, mint a kontroll minta 35,6 pontátlagú 40%-os teljesítménye.  
Az 59. ábra. hisztogramjai a felszíni és a kognitív nyelvi kompetenciatesztek összesített 

pontátlagainak a csoportosítva rendezett eloszlását mutatják be a két mintában párhuzamosan. 
A bilingvis teszt összesített eredményének vizsgálatakor látható, hogy mindazok a részletek, 

amelyek a két teszten elért eredmények külön-külön bemutatásakor eltérőnek bizonyultak és 
elemezhetőek voltak, az adatok összesítésekor egybeolvadtak. A görbék mindkét mintában 
nagyjából normál eloszlást mutatnak, leszámítva a leggyakoribb értékeknél (64 pont és 29 
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61. ábra   A kísérleti és a kontroll csoportok évfolyamainak eredményei  a bilingvis 
kompetencia két szintjét mérő teszten és összességében 
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60. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport pontjainak gyakorisága a bilingvis 
kompetencia két szintjét mérő teszteken összességében   
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pont) tapasztalható kiugrásokat. Ennek alapján viszonylag kevesen vannak mindkét mintában, 
akiknek a mért nyelvi kompetenciái az átlaghoz viszonyítva rendkívül gyengék, illetve 
akiknek kimagaslóan jók. A két minta görbéi mégis nagyon eltérőek, mert a kontroll minta 
eredményei a csoportátlaguk alatti, míg a kísérletié az átlaguktól magasabb értékek felé 
tolódnak el. Mindent összevetve a két minta eredményei között szignifikáns a különbség 29, 
tehát a  kísérleti csoport tanulói lényegesen jobbak a két teszten összességében is 
(nemcsak külön-külön), tehát a bilingvis nyelvi kompetenciákat mérő valamennyi 
mutatóban, mint a kontroll csoport tanulói.   

Az összesített pontok gyakorisági eloszlását ábrázoló poligon görbék (60. ábra) jól 
szemléltetik a kísérleti csoportnak a mintegy 24%-al jobb bilingvis nyelvi teljesítményét.  

1. 3. 2.  A BICS és CALP teszteredmények évfolyamonkénti összehasonlító elemzése és 
értékelése 

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy a kísérleti és a kontroll csoportokon belül milyen 
eltérést mutatnak az egyes évfolyamok tanulói a bilingvis nyelvi kompetencia két szintjét 
illetően és összességében. A 61. ábra szemlélteti az egyes évfolyamok tanulóinak a 

létszámhoz viszonyított relatív átlagait. Mivel a bilingvis kompetenciamérésen összességében 
elért eredmények a részeredmények átlagai, az összesített eredményekre is jellemzőek azok a 
nagy eltérések, amelyek a két minta évfolyamai között a BICS és CALP teszteredményekben 
jelentkeztek. Látható, hogy az alsóbb évfolyamok bilingvis nyelvi kompetenciái alacsonyabb 

                                                 
29 Az ANOVA-próba F=694,719 értéke mellett p=0,000 
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szintűek, mint a felsőbb évfolyamosoké, és a kísérleti évfolyamok jobbak, mint a kontroll. Az 
eltérések a felmenő évfolyamokon 20%, 23%, 22%, és 29%, amelyek az átlagban 24%-al jobb 
teljesítményt eredményezik. Ezek az eltérések statisztikailag a kísérleti csoport valamennyi 
évfolyamának a kontroll évfolyamokhoz viszonyított szignifikánsan30jobb bilingvis 
nyelvhasználatát bizonyítják.  

A 61. ábra a figyelmet a mintákon belüli évfolyamonkénti eltérésekre tereli, és érdekes 
következtetéseket sugall. Ha elfogadjuk, hogy az iskolai nyelvoktatás során a nyelvi fejlődés 
az egymás utáni évfolyamok eredményeiben tetten érhető, akkor a kísérleti csoport esetében a 
az 1. évfolyamtól a 4. évfolyamig az évenkénti nyelvismeret gyarapodás (8%, 7%, és 7%) 
összeadódásából számszerűsítve mintegy 22%-os a bilingvis kompetenciaszint növekedése. 
Ehhez viszonyítva a kontroll csoport bilingvis nyelvi kompetenciafejlődése az évek során 
jóval kisebb (5%, 8%, 0%), így a négy évre összesítve mintegy 13%-os. Ennek alapján 
megfogalmazhatjuk, hogy a kísérleti csoport angol nyelvű bilingvis kompetenciája a két 
tannyelvű oktatásnak köszönhetően nemcsak magasabb szintű minden évfolyamon, mint 
a kontroll mintáé, de az évek során sokkal erőteljesebb fejlődést is mutat mindkét 
nyelvhasználat, a kommunikatív és a kognitív terén is.   

Ha közelebbről megvizsgáljuk, hogy a kommunikatív vagy a kognitív szinten történik 
nagyobb, illetve kisebb mértékű nyelvi fejlődés az iskolai oktatás során, azt látjuk, hogy a 
kontroll csoportban nincs eltérés, mert a BICS tesztátlagok 41%-ról 54%-ra, a CALP 
tesztátlagok 25%-ról 38%-ra változtak, vagyis a tesztekkel mért nyelvi gyarapodás 
mindkettőnél egybeesik az átlag 13%-os fejlődéssel. A kontroll mintában a 3.-ról a 4. 
évfolyamra gyakorlatilag nincs fejlődés a bilingvis kompetenciákban, mert amennyi javulás 
(2%) a kognitív nyelvhasználatban mérhető, éppen annyi (vagyis 2%-nyi) hanyatlás 
mutatkozik a kommunikatív nyelvhasználatban. Ezzel ellentétben, a kísérleti csoportban úgy 
alakul ki a bilingvis kompetenciák 22%-os javulása az egymás utáni évfolyamokon, hogy a 
BICS teszten a felmenő évfolyamok eredményei 15%-al lettek jobbak, míg a CALP teszt 
eredményei 29%-al, amiből egyértelmű, hogy a kognitív nyelvhasználat fejlődése 
kimagaslóan nagyobb, mint a felszíni nyelvi kompetenciáé. Kézenfekvő az a magyarázat, 
hogy a szaktantárgyak angol nyelven való tanulása okozza a két tannyelvű minta 
kognitív nyelvi kompetenciáinak a felszínihez viszonyított erőteljesebb fejlődését, ami 
nem jellemző az angol nyelvet csak idegen nyelvként tanuló kontroll mintára .  

Az is látható, hogy összességében (mindkét tesztet és az összes évfolyamot tekintve) a 
leglényegesebb javulás a kognitív nyelvhasználatban mérhető, mégpedig a kísérleti 3. és 4. 
évfolyamok között. Ez a 11,7%-os, sehol máshol nem tapasztalható ugrásszerű 
eredményjavulás azt sugallja, hogy a kísérleti minta utolsó évfolyamú tanulóinak nagyobb 
angol nyelvhasználati tapasztalata és gyakorlata a leghatékonyabban a kognitív nyelvi 
kompetenciák fejlődését befolyásolták. Bár a kommunikatív nyelvi kompetenciában is 
jelentkezik némi fejlődés, ugyanaz a kísérleti 4. évfolyam mindössze 2%-al ért el jobb 
eredményt a mintája előző évfolyamához képest a BICS teszten. Beláthatjuk, hogy a 
felmérésben résztvevő legjobb angol nyelvtudású évfolyam bilingvis kompetenciájának a 
felszíni, vagyis a kommunikatív nyelvhasználati területen való fejlődése eltörpül a szaktárgyi 
területeken való gondolkodás során használandó kognitív nyelvhasználati területen mutatott, 
(mintegy hatszor hatékonyabb) nyelvi fejlődéséhez képest. 

A kognitív nyelvhasználat viszonylagosan erőteljesebb fejlődésének köszönhetően a 
kísérleti mintában csökken a két kompetencia közti különbség (míg elsőben a mért 
eredmények 65% és 41%, vagyis 24%-al lemarad a kognitív a kommunikatív nyelvi 
kompetenciához képest, negyedikben már csak 10%-os a lemaradás). Tehát az tapasztalható, 
hogy a kísérleti mintában az évek során a tanulók kognitív nyelvi kompetenciája közeledik,  
                                                 
30 Az ANOVA-próbában minden évfolyamon a p=0,000 (az 1. évfolyamon F=153,647, a 2. évfolyamon 
F=209,979, a 3. évfolyamon F=182,982 és a 4. évfolyamon F= 343,382 értékek mellett) 
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62. ábra   A bilingvis kompetencia két szintjét mérő tesztek eredményeinek 
egymással való korrelációja a kísérleti és a kontroll csoportokban   

 

kontrollkísérleti

1,000,800,600,400,200,00

A BICS teszten elért relatív átlagok

1,000,800,600,400,200,00

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

A
 C

A
LP

 te
sz

te
n 

el
ér

t
re

la
tív

 á
tla

go
k

R Sq Linear = 0,351
R Sq Linear = 0,399

 

mintegy felzárkózik a kommunikatív nyelvhasználathoz, miközben mindkét nyelvhasználati 
területen javul a kompetencia. Ilyen felzárkózás a kontroll mintában nem tapasztalható, mert a 
mérések ugyanolyan különbséget mutatnak (elsőben és az utolsó évben is 16% a kognitív 
lemaradása a kommunikatív nyelvhasználathoz képest). Ez azt jelenti, hogy a kísérleti tanulók 
angol tudása évről évre alkalmasabb lesz nemcsak arra, hogy kommunikálásra használják a 
tanulók, hanem hogy elvont gondolkodás eszközeként is működjön.  

1. 3. 3.  A BICS és CALP teszteredmények korrelációs vizsgálatai 
Ha szeretnénk megvizsgálni, hogy milyen összefüggések tárhatók fel a két minta 

elemeihez rendelt teszteredmény adatok és a minták tulajdonságait meghatározó egyes 
háttértényezők között érdemes korrelációvizsgálatokat végezni.  

A legcélszerűbb első lépésben azt megvizsgálni, hogy a bilingvis kompetenciákat mérő két 
teszt, a BICS és a CALP tesztek eredményei mennyire függnek össze egymással. Abból 
kiindulva, hogy az angol felszíni és kognitív nyelvi kompetenciák a bilingvis nyelvhasználat 
két szintjét jelentik, és mérésükkel lényegében, kétnyelvűségi megközelítésben az angol 
nyelvtudás mértékéről kapunk információt, a kettő között szoros pozitív korreláció 
feltételezhető. Vagyis azt gondoljuk, hogy mindkét mintában, a felszíni nyelvi kompetencia 
növekedése a kognitív nyelvi kompetenciaszint növekedését is jelenti (és fordítva). Az 
egymintás t-próba és a korrelációvizsgálatok egyaránt igazolják, hogy a két változó valóban 
szorosan összefügg egymással. A kísérleti és a kontroll mintákra jellemző korrelációs 
együtthatók nagysága31 alátámasztja a két mért bilingvis nyelvi kompetenciaszint között 
feltételezett lineáris összefüggést. Mindezt a regressziós egyenesekkel kibővített grafikonok 
(62. ábra) nagyon látványosan szemléltetik.  

A statisztikai vizsgálat alapján tehát megfogalmazhatjuk, hogy a kísérleti és a kontroll 
mintában is, a bilingvis kompetencia két szintje szorosan összefügg egymással; akiknek 
magasabb szintű a felszíni nyelvi kompetenciájuk, azoknak a kognitív nyelvi 
kompetenciájuk is magasabb szintű, illetve akiknek alacsonyabb szintű a felszíni 
nyelvhasználatuk, azoknak a kognitív nyelvi kompetenciájuk is fejletlenebb.  

                                                 
31 A kísérleti minta felszíni és kognitív nyelvi teszteredményei közötti összefüggést feltáró Pearson 

korrelációs együttható=0,593, míg a kontroll minta esetében a Pearson korrelációs együttható= 0,632. Ezek az 
értékek mindkét esetben a szoros pozitív korrelációt igazolják, amelyeknek a szignifikanciája (p=0,000) 0,01 
szintű, vagyis 99,99 % a valószínűsége, hogy a kétféle mért nyelvtudásszint közötti kapcsolat nem a véletlennek 
köszönhető.  
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63. ábra   A bilingvis kompetenciatesztek eredményeinek korrelációja a szülők 
legmagasabb végzettségével 
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A továbbiakban megnézzük, hogy a vizsgálati minták teszteredményei milyen 
összefüggésben vannak a minták egyes háttérjellemzőjével vagy más tulajdonságával. Amikor 
összefüggést kerestem a tanulók eredményessége és a szülők képzettsége között, nagyon 
gyenge lineáris összefüggést találtam, amint ezt a 63. ábra grafikonjai igazolják. A kísérleti 
mintában a kicsi korrelációs koefficienseknek32 köszönhetően megállapíthatjuk, hogy a 

tanulók teszteredményei alapján a bilingvis nyelvismeret statisztikailag ugyan 
szignifikánsnak tekinthető, de nagyon gyenge pozitív összefüggést mutat az apa iskolai 
végzettségével, de semmiféle kapcsolatban sincs azzal, hogy mennyire iskolázott az anya. 
A kontroll minta tanulóinak a bilingvis teszteredményei viszont már szignifikánsan 
korrelálnak mindkét szülő iskolai végzettségével. A viszonylag kicsi korrelációs 
értékekből33, annak ellenére, hogy statisztikailag nem tekinthető véletlenszerűnek az 
összefüggés, semmiképpen nem vonhatunk le olyan következtetést, hogy a szülők 
iskolázottsága nagyon jelentősen befolyásolná a tanulók nyelvi eredményeit. 

Amint várható, szorosabb összefüggés tapasztalható a tanulók teszten elért 
teljesítménye és az iskolai átlaggal mért tanulási képesség között, amint ezt a 64. ábra 
szemlélteti. A két változó (a bilingvis összevont teszteredmények és az iskolai átlag) 
szórásából és a regressziós egyenes helyzetéből leolvasható, hogy a kísérleti tanulók esetében, 
bár létezik, de kevésbé szoros az összefüggés34, vagyis nem feltétlenül csak a jó tanulók értek 
el jó eredményt a teszten, illetve nem minden jó tanuló ért el jó eredményt. A kontroll 
csoportban szorosabban összefügg a két változó (bár itt is sok a kivétel), vagyis inkább a jó 

                                                 
32 A kísérleti minta teszteredményei és az apa legmagasabb iskolai végzettsége közti Pearson korrelációs 
együttható=0,073, aminek a szignifikanciaszintje 0,036, ami szignifikáns, míg a teszteredmények és az anya 
végzettsége közti korreláció értéke=0,038, ami viszont nem szignifikáns (p=0,247) és korrelálatlanságra utal. 
33 A kontroll tanulók teszteredményei és az apa legmagasabb végzettségi közti korrelációs együttható=0,171, a 
teszteredmények és az anya végzettsége közti korrelációs együttható=0,236, és mindkettőnek a 
szignifikanciaszintje p=0,000, ami mutatja, hogy statisztikailag nem véletlenszerű az összefüggés. 
34 A Pearson korrelációs koeficiens=0,273, p=0,000, vagyis a korreláció szignifikáns. 
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65. ábra   A bilingvis kompetenciatesztek eredményeinek korrelációja az iskolai 
angol jeggyel 
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tanulók eredménye lett jobb a teszten és a gyengébb tanulók értek el kevesebb pontot, amit a 
korrelációs együttható nagyobb értéke35 is alátámaszt.  

A tanulók teszteredményei és az angol jegyek közötti korreláció vizsgálatakor36, a 
teszteredmények és a tanulmányi átlagok közti összefüggéshez rendkívül hasonló értékek 
jelentkeztek, ami megmagyarázza, hogy miért olyan hasonlóak a 65. ábra regressziós 
egyenesei az előzőéhez (annak ellenére, hogy a tanulmányi átlag folyamatos változó, míg az 
angol jegy kategóriákba soroló). A tapasztalt hasonlóság azt jelenti, hogy amilyen mértékben 
összefügg a tanulók bilingvis teszteredménye a tanulmányi átlaggal mért tanulási 

képességükkel, ugyanolyan mértékben összefügg az iskolában kapott angol jegyükkel, ami az 
iskolai angoltudás mércéje. A korrelációs értékeket értelmezve elmondhatjuk mindkét 
mintára, hogy többnyire az angolból jó tanulók oldották meg eredményesebben a teszteket, de 
az összefüggés nem rendkívül szoros, ami azt jelenti, hogy sok tanuló gyengébb iskolai angol 
jegye ellenére eredményesebb volt a teszten, mint sok az iskolában angolból jobbnak értékelt 
tanuló. A bilingvis angol teszteredmények nagymértékben hasonló, nem túl szoros 
korrelációja a két iskolai teljesítménnyel azt is jelenti, hogy a kétféle iskolai változó között, 
vagyis a tanulmányi átlagok és angol jegyek között sokkal szorosabb az összefüggés, amit az 
elvégzett korrelációvizsgálat megerősített37. Ez azt jelenti, hogy amilyen az átlaguk a 
tanulóknak nagyjából olyan az angol jegyük is, de ez nincs feltétlenül ugyanolyan szoros 
kapcsolatban a vizsgálatban mért bilingvis kompetenciájukkal. Ez a megfigyelés azt sugallja, 
hogy a BICS és CALP mérések, bár nagyon hasonlítatnak az iskolai nyelvi tudásmérő 
tesztekhez, azoktól mégis eltérően mérik a nyelvhasználati képességet. 

                                                 
35 A Pearson korrelációs koefficiens=0,403, p=0,000, tehát a korreláció szignifikáns. 
36 A kísérleti mintában a teszteredmények és az angol jegyek közti Pearson korrelációs koeficiens=0,283, a 
kontroll mintában Pearson korrelációs koeficiens=0,2438 és p=0,000 mindkettőben. 
37 A kísérleti mintában a tanulmányi átlag és az angol jegyek közti Pearson korrelációs koeficiens=0,591, a 
kontroll mintában=0,620, mindkettő nagyon szoros kapcsolatra utal. 

64. ábra   A bilingvis kompetenciatesztek eredményeinek korrelációja az iskolai 
átlaggal 
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Azt gondolhatnánk, hogy a tanulók eredményességét az angol bilingvis nyelvtudást mérő 
kompetenciatesztekben nagymértékben befolyásolja az, hogy mennyire szeretik az angol 
nyelvet (amit a tanulók egy ötfokozatú skálán jelöltek). A vizsgálatok a kettő közötti 
statisztikailag szignifikáns összefüggésre utalnak38, de az együtthatók értéke alapján a 
kísérleti mintában viszonylag gyenge az angol nyelv szeretete és a teszteredmények 
közötti kapcsolat, míg a kontroll mintában kicsit erőteljesebb, amit a 66. ábra szemléltet. 

Érdekes módon ettől valamivel szorosabb kapcsolatot tapasztaltam a tanulók eredményei és a 
tanuláshoz való hozzáállásuk között, amit az iskolai elégedettségükkel és a tovább tanulási 
szándékukkal mértem. A teszteredmény és az iskolai teljesítménnyel való elégedettség közti 
összefüggés mértéke39 nagyon hasonló a két mintában, és emellett nagyon hasonlít a 
teszteredmények és a tervezett legmagasabb iskolai végzettség változópáros közti korreláció 
mértékéhez40 is. Mindezt szemléletetsen mutatja a 67. ábra.  

A korrelációs együtthatók értékei azt sugallják, hogy a kísérleti és a kontroll minta 
tanulóinak is az angol nyelvi felszíni és kognitív kompetencia teszteken elért 

                                                 
38 Az angol bilingvis tesztek eredményei és az, hogy mennyire szeretik az angol nyelvet a kísérleti mintában 
0,081 a kontroll mintában 0,266 együtthatókkal korrelálnak, ami kevésbé szoros összefüggést jelent.  
39 a kísérleti minta korrelációs koefficiense=0,219, a kontrol mintáé=0,230 
40 a kísérleti minta korrelációs koefficiense=0,180, a kontrol mintáé=0,221 

66. ábra   A bilingvis kompetenciatesztek eredményeinek korrelációja azzal, hogy 
mennyire szereti a tanuló az angol nyelvet 
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67. ábra   A bilingvi s kompetenciatesztek eredményeinek korrelációja a 
tanuláshoz való hozzáállással 
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68. ábra   A bilingvis kompetenciatesztek eredményeinek korrelációja azzal, hogy 
milyennek tartja a tanuló az angol nyelvtudását 
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eredményeit pozitív korrelációban és ugyanolyan mértékben befolyásolja az, hogy 
mennyire elégedett a tanuló az iskolában elért eredményeivel és az, hogy milyen 
legmagasabb végzettséget szeretne elérni a tanuló. A két utóbbi tényezőnek az angol nyelvi 
kompetenciaeredményekkel való hasonló korrelációja azt jelenti, hogy ezek valóban olyan 
tényezők, amelyek egymással szoros összefüggésben meghatározzák a tanulók általános 
viszonyát a tanuláshoz, ami jelentős pozitív szerepet játszik a tanulók angol nyelvi 
felkészülésében (és természetesen általában a tanulásban) is. Ha ezeket az összefüggéseket 
elfogadjuk, azt is megfogalmazhatjuk, hogy a középiskolások angol nyelvtanulását és ezáltal a 
teszteredményeit egyfajta tudatos felkészülés, illetve tanuláshoz való viszony határozza meg. 

A tanulói kérdőívben minden tanuló egy 1-4-ig skálán megjelölhette, hogy milyen 
szintűnek tartja a saját angol nyelvtudását. Kíváncsi voltam, hogy vajon a bilingvis nyelvi 
tesztek eredménye összhangban van-e a tanulók önértékelésen alapuló véleményével, ezért 
erre a két változóra is kiterjesztettem a korrelációvizsgálatot41. A vizsgálat azt mutatja (68. 
ábra), hogy többnyire azok a tanulók, akik magasabb szintűnek ítélték meg az angol 

nyelvtudásukat, általában jobb eredményt is értek el az angol nyelvi felszíni és kognitív 
teszteken, mint azok, akik gyengébbnek gondolták a nyelvismeretüket. Ez a pozitív 
arányosságot jelző (lineárishoz közelítő) összefüggés, amelyik mindkét mintára 
hasonlóképpen jellemző, azt bizonyítja, hogy a tanulók többnyire nagyon jól meg tudják 
ítélni a saját nyelvi képességeiket, és tudatában vannak a nyelvi hiányosságaiknak is, 
függetlenül attól, hogy a nyelvhasználatuk milyen szintet ér el, és hogy milyen oktatási 
rendszerben tanulják a nyelvet. 

 Érdekes az a megfigyelés is (a korrelációs koefficiensek alapján), hogy a tanulóknak a 
vizsgálatban mért bilingvis kompetenciái szorosabban korrelálnak a saját angol 
nyelvtudásukról alkotott véleményükkel, mint az iskolában jeggyel értékelt angol tudásukkal. 
Ebből megkockáztathatjuk azt a következtetést, hogy iskolai tudásmérő módszerek nem 
feltétlenül a legalkalmasabbak arra, hogy a tanuló nyelvtudását megfelelően mérjék, illetve a 
tudás más elemeit mérik, mint a most alkalmazott felszíni és kognitív nyelvi tesztek, amelyek 
a nyelvet a funkcionalitás oldaláról közelítik, akárcsak a tanulók, amikor a saját 
nyelvtudásukról vélekednek. Ez a következtetés megerősíti azokat a különböző vizsgálatokat, 
amelyek azt igazolták, hogy az iskolai osztályzat nem mindig van összhangban a tanulók 
tudásával (Göncz, 1978; Csapó, 1998b, 2002d).   

1. 3. 4.  A magyar-angol két tannyelvű és a hazai kontroll minta angol bilingvis 
kompetenciateszt eredményeiből és a korrelációvizsgálatokból levont következtetések 
összegzése 

Az angol bilingvis kompetencia két szintjét mérő felszíni és a kognitív nyelvi 
kompetenciateszt-eredményeknek az egymáshoz való viszonyítása, az összesített eredmények 

                                                 
41 A kísérleti csoport esetében a teszteredmények és a tanuló által megítélt angol nyelvtudás közti korrelációs 
együttható=0,399, a kontroll csoport estében pedig = 0,386 
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vizsgálata, ezeknek évfolyamonkénti elemzése, valamint a bilingvis kompetenciákat 
befolyásoló tényezőkkel való korrelációvizsgálatokból levonható következtetések egy része a 
korábbi elemzéseket megerősítik, mások új adalékot szolgáltatnak. A következtetések az 
alábbiak:   

 
1. A magyar-angol tannyelvű középiskolás minta tanulóinak szignifikánsan, 

átlagban 24%-al magasabb szintű a két nyelvhasználati szintet magába foglaló angol 
bilingvis kompetenciája, mint a hazai kontroll csoport tanulóinak. Ez megerősíti az 
1.1. és 1.2 részekben levont következtetéseket.  

 
2. Összehasonlítva az angol bilingvis kompetencia két szintjét, mindkét mintában 

eredményesebbek voltak a tanulók a konkrétabb, a mindennapi élethez szorosabban 
köthető felszíni nyelvi kompetenciában, mint a magasabb szintűnek tekintett, 
elvontabb, több metanyelvi tudatosságot elváró kognitív nyelvi kompetenciában. Ez az 
eredmény alátámasztja a kétnyelvűségi kutatóknak azt a megállapítását, hogy a felszíni 
kompetencia egy könnyebben megtanulható, alacsonyabb nyelvhasználati szintet 
jelent, ami a nyelvtanulás során hamarabb kialakul, mint a sikeres iskolai oktatáshoz, 
illetve absztrakt gondolkodáshoz szükséges kognitív nyelvhasználati szint.  

 
3. A kísérleti minta tanulói mindegyik évfolyamon szignifikánsan jobb bilingvis 

nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek valamennyi mért mutatót tekintve, mint a 
kontroll megfelelő évfolyamainak a tanulói (megerősítve a 1.1 és 1.2 részek 
konklúzióit).  

 
4. Mindkét mintán belül általában az alsóbb évfolyamokhoz viszonyítva a felsőbb 

évfolyamosok összesített angol bilingvis kompetenciája magasabb szintű, amit az 
iskolai oktatásnak tulajdonítható nyelvi fejlődésként értelmezhetünk. Az 
évfolyamonkénti vizsgálat egyértelműen igazolja, hogy a bilingvis 
kompetenciamérésnek a felszíni és kognitív nyelvi mutatóit összesítve a két tannyelvű 
csoport fejlődése erőteljesebb (átlagban 22%-os), mint az angol nyelvet idegen nyelv 
tantárgyként tanuló kontroll csoport (átlagban 13%-os) fejlődése.  

 
5. A felszíni és kognitív nyelvi kompetenciaszintek évfolyamonkénti egymáshoz 

viszonyítása feltárta, hogy a kísérleti csoport felszíni nyelvi fejlődése is jelentős (15%-
os) a középiskola négy egymás utáni évfolyamában, de ezt túlszárnyalja a 29%-os 
kognitív nyelvi fejlődés.  

A kontroll csoport mindkét nyelvhasználati területen azonos, az átlaggal 
megegyező mértékű nyelvi fejlődést mutat, úgy hogy a harmadik évfolyamon elért 
nyelvi szint gyakorlatilag az utolsó évfolyamon nem fejlődik tovább. Ezzel szemben a 
kísérleti csoportban az utolsó évfolyam nyelvi fejlődése, elsősorban a kognitív 
nyelvhasználat területén kiugróan magas (11,7%). Ez azt bizonyítja, hogy az a 
felhalmozódó nyelvi tapasztalat, amit a legfelsőbb két tannyelvű évfolyam tanulói az 
évek során az angol tannyelvként való használatakor szereznek, elsősorban a 
nyelvhasználat nehezebb, elvontabb kognitív területeit fejleszti hatékonyabban. A 
vizsgálat eredményei azt is bizonyítják, hogy a kognitív nyelvi kompetenciák 
fejlesztésére az angol nyelv tannyelvként való használata a legjobb módszer, amit más 
hagyományos idegen nyelvtanítási módszerek (amelyeket a kontroll tanulóknál is 
alkalmaznak) nem pótolhatnak.   
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6. A bilingvis kompetenciák korrelációvizsgálatai igazolják, hogy a felszíni és a 
kognitív nyelvi kompetenciák szorosan korrelálnak egymással; általában a magasabb 
felszíni kompetenciával rendelkezőknek a kognitív nyelvi kompetenciái is 
fejletettebbek, és ez az összefüggés mindkét minta tanulóira kiterjed.  

 
7. A bilingvis kompetenciák szintjét a minták egyéb tulajdonságaival 

összefüggésben vizsgálva megállapítható, hogy nincs összefüggésben, vagy ha igen, 
nagyon gyenge a korrelációja a szülők legmagasabb iskolai végzettségével. Ez a 
konklúzió nem támasztja alá egyértelműen az iskolai eredmények és a szülők 
iskolázottsága közötti más vizsgálatok tapasztalatait (Csizér, et al., 2001; Csapó, 1998, 
2001, 2002a, 2002b; Erdélyi, 2007). Ennek egyik magyarázata lehet, hogy a bilingvis 
kompetenciamérés eredménye nem tekinthető egyenértékűnek az iskolai oktatásbeli 
jegyekkel, mint ahogy a korrelációvizsgálatok szerint is gyenge köztük az 
összefüggés. A másik magyarázat lehet, hogy a tapasztalt szoros összefüggés az 
iskolai jegyek és a szülői végzettség között általános iskoláskorban jellemzőbb (ahol a 
vizsgálatok többnyire történtek), és kevésbé jellemző középiskolában, amikor kisebb a 
szülők befolyása, és a tanulók saját elképzelései a továbbtanulásról fontosabb 
meghatározói az iskolai eredményeknek.   

A tanulók bilingvis kompetenciája hasonlóan gyenge korrelációban van az angol 
nyelv szeretetével, viszont sokkal szorosabb korrelációt mutat az iskolai átlaggal 
kifejezett tanulási képességgel és az iskolai angol jeggyel mért angol nyelvtudással, 
amely háttértényezők egymással is szoros összefüggésben vannak. Viszonylag szoros 
a korreláció a bilingvis tesztekkel mért nyelvi kompetenciák és a tanulóknak az iskolai 
eredményekkel való megelégedettsége, illetve a továbbtanulási szándéka között, 
vagyis a tanulóknak a tanuláshoz való viszonya fontos tényező a funkcionális 
nyelvtudás megszerzésében.  

 
8. A bilingvis teszteken elért eredmények meglepően szoros összefüggést mutatnak 

a tanulók által becsült nyelvtudás szinttel, ami azt igazolja, hogy a tanulók általában 
tudatában vannak a nyelvi képességeiknek, és képesen reális értékelni a saját 
nyelvtudásukat. Ez a következtetés megerősít egy hasonló korábbi, csak kétnyelvű 
tanulóknál elvégzett vizsgálatot (Várkuti, 2008c).  

   
Az adatok elemzéséből levont 1-5. következtetések összegzéseképpen megfogalmazható, 

hogy a magyar-angol két tannyelvű középiskolás kísérleti csoport tanulói az angol bilingvis 
nyelvhasználati képességben lényegesen felülmúlják az angol nyelvet intenzíven tanuló 
kontroll csoportot, és ez a két tannyelvű oktatás nagyobb hatékonyságát igazolja, elsősorban a 
kognitív nyelvi képességek fejlesztésében.  

A 6-8. következtetések nem mutatnak lényeges eltérést a kísérleti és a kontroll 
csoportokban, ezért általában, függetlenül attól, hogy a nyelvoktatás milyen oktatási típusban 
történik, érvényesnek tekinthetőek. 
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6. táblázat   A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok eredményei 
a felszíni (BICS) nyelvi kompetenciateszt feladataiban 

 

Minimum pont Maximum 
pont 

Módusz Elért pontok átlaga  Szórás A teszt 
feladatai 

 
Pont 

Kí. Ko W. Ki. Ko W. Kí. Ko W Kí. Ko. W. Kí. Ko. W. 

I/ex1 10 0 0 3 10 10 10 7 3 8 6,41 3,87 7,73 2,192 2,387 1,495 

I/ex2 10 0 0 1 10 10 10 10 6 10 7,8 5,77 8,58 2,718 2,881 1,738 

I/ex3 5 0 0 0 5 5 5 3 0 4 2,9 1,28 3,31 1,331 1,143 1,131 

I/ex4 5 0 0 0 5 5 5 5 3 3 3,44 1,95 3,29 1,630 1,574 1,515 

I/ex5 14 0 0 0 14 14 14 13 12 12 11,6 8,81 11,43 2,496 3,790 2,091 

BICS (I) 
teszt 

44 7 0 13 43 43 43 37 22 37 32,6 21,7 34,34 6,732 8,944 5,292 

 

1. 4. A kísérleti és a hazai kontroll minták angol bilingvis kompetenciateszt 
eredményeinek összehasonlítása a walesi-angol két tannyelvű kontroll minta 
eredményeivel 

A felmérés adatainak eddigi vizsgálatai a magyar-angol tannyelvű kísérleti és magyar 
egynyelvű kontroll minták teszteredményeinek összehasonlító elemzésére összpontosultak az 
elsődleges célkitűzésnek megfelelően, hogy a két iskolatípusnak az angol nyelvtanításban 
való hatékonyságáról lehessen következtetéseket levonni. A továbbiakban a két eltérő 
iskolatípusból való magyar minták kompetenciateszt eredményeinek összehasonlító elemzését 
kiterjesztjük a walesi-angol két tannyelvű kiegészítő kontroll csoport teszteredményeire is. 

Tekintettel a walesi és magyar társadalmi körülmények különbözőségére, az eltérő nyelvi 
háttérre és az oktatási rendszerek közti sokféle és nagyon lényeges eltérésre, a walesi kontroll 
csoportot semmilyen háttértényezőben nem próbáltuk egyenértékűvé tenni a két 
magyarországi mintával. Az összehasonlítás alapja az a tény, hogy a 112 fős walesi minta 
adatai is kétnyelvű középiskolásoktól származnak, akiknél az oktatás egyik tannyelve az 
angol a másik pedig az anyanyelvük. A walesi kétnyelvű tanulók kitöltötték a saját 
körülményeikhez kissé módosított tanulói adatlap változatot, és megoldották ugyanazokat a 
BICS és CALP teszteket, mint a hazai két tannyelvű és kontroll minták. A továbbiakban, az 
eltérések feltárása érdekében, előbb a három minta eredményeit vizsgálom, külön a BICS és 
külön a CALP teszten, majd összesítve is elemzem őket. Ez az összevetés megmutathatja, 
hogy elsősorban miben és mennyiben tér el a magyar-angol kétnyelvű középiskolai tanulók 
angol felszíni és a kognitív nyelvhasználati szintje a walesi-angol két tannyelvű 
középiskolásokétól, akik mindennapjaikban is gyakran használják az angol nyelvet. 

1. 4. 1.  A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok BICS teszt 
eredményeinek összehasonlító elemzése és értékelése  

A három minta angol felszíni nyelvi kompetenciateszt eredményeit a 6. táblázat összesíti. 
A táblázatból kitűnik, hogy az első két feladatot leszámítva, a walesi tanulók között is volt, 
aki nem szerzett pontot egy-egy feladatra, de a legkisebb pontszámú tanuló is legalább 13 

pontot elért összességében, míg a magyar mintákban 7, illetve 0 pontos volt a leggyengébb 
tanuló. A három minta semmiféle eltérést nem mutat a maximumokban, egyik mintában sem 
volt olyan tanuló, aki mind a 44 pontot megszerezte volna. A leggyakoribb értékek a kísérleti 
és walesi kontrollban összességében egyformák, feladatonként viszont kissé eltérnek: az 1. és 
a 3. feladatokban a walesi kontrollé, a 4. és az 5. feladatokban pedig a kísérleti mintáé 
magasabb. A hazai kontroll móduszai jelentősen lemaradnak ezek mögött.  

A minták teszteredményeit legcélszerűbb az átlagok és szórások alapján összevetni. A 
teszten szerzett pontok átlagai alapján a walesi középiskolások 34,34 ponttal a legjobbak, 
mögöttük 2 ponttal maradt le kísérleti minta, a hazai kontroll minta pedig 12 ponttal. Meglepő 
módon csak az első három feladatban voltak jobbak a kísérleti csoporttól, az utolsó kettőben 
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69. ábra   A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisága a felszíni nyelvi kompetenciateszten 
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kissé gyengébben teljesítettek tőlük. A táblázat adataiból jól látszik, hogy a walesi minta 
eredményeinek a szórása a legkisebb valamennyi feladatban és összességében is, a kísérleti 
mintáé valamivel nagyobb és a legnagyobb a hazai kontroll mintáé, ami azt jelenti, hogy a 
walesi minta a legegységesebb a felszíni nyelvhasználati kompetencia tekintetében. Ha arra 
gondolunk, hogy valamennyien nagyjából ugyanolyan kétnyelvű nyelvi közegben élnek, 
érthető, hogy az iskolai angol nyelvtanulásban jelentkező esetleges kommunikatív nyelvi 
hiányosságok kiegyenlítődnek, amikor az angol nyelvet nagy gyakorisággal használják a 
mindennapi életben. Ilyen jellegű angol nyelvi hiánypótlásra, illetve mindennapi aktív 
kommunikatív nyelvhasználatra nincs lehetősége a magyar minták tanulóinak. Az ő 
nyelvhasználatuk szintjét elsősorban (és szinte kizárólag) az iskolai angol nyelvtanulás 
hatékonysága szabja meg, és ebben különböző okok (eltérő iskolai tanulási képességek, 
oktatási módszerek, óraszámok, motivációk stb.) miatt nagy eltérések lehetnek tanulónként, 
ami megmagyarázza a nagyobb szórást. A magyar minták közül a kísérleti csoport valamivel 
alacsonyabb szórása szintén azt sugallja, hogy az ő nyelvtudásuk kevésbé heterogén, minden 
bizonnyal a gyakoribb iskolai angol nyelvhasználatnak tulajdoníthatóan.  

A minták heterogenitására vonatkozó megállapítást a teljes mértékben alátámasztja a 69. 
ábra, amely a szerzett pontok gyakoriságát a tanulók számához viszonyítva mutatja be, ezért 

az eltérő elemszámú minták összevethetőek. Látható, hogy a walesi tanulók egységesen 
jobban teljesítettek, hiszen köztük elvétve volt, aki 29 pontnál kevesebbet ért el, és bár a 
leggyakoribb érték 37 pont, akárcsak a kísérleti csoportban, az attól magasabb pontok 
gyakoribbak, mint a kísérleti mintában, ez eredményezte a magasabb csoportátlagot (34,34 
pont). A magyar-angol tannyelvű kísérleti minta kissé lemaradt mögöttük (32,6 pont), mert 
közülük sokkal többen értek el a módusztól kevesebb pontot. A hazai kontroll csoport tanulói 
jelentősen lemaradtak (21,7 pontátlag) a két tannyelvű minták tanulóihoz képest, többségük 7-
36 pont között teljesített. Az átlagok, a szórások és a pontok gyakorisági eloszlásának alapján 
megfogalmazhatjuk, hogy a walesi két tannyelvű középiskolások angol felszíni 
nyelvhasználata a legegységesebb és legmagasabb szintű, utána következnek a magyar 
két tannyelvű középiskolások, és mindkettőjükhöz képest jóval lemaradnak a hazai 
kontroll csoport tanulói, akiknek nemcsak heterogénebb és sokkal alacsonyabb szintű a 
felkészültségük átlagban, de rendkívül nagy nyelvi hiányosságúak is vannak közöttük.  
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70. ábra   A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok 
átlageredményei a felszíni kompetenciateszt feladataiban és összességében   
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Ha megvizsgáljuk közelebbről a 70. ábra segítségével, hogy az egyes minták tanulói 
milyen mértékben oldották meg helyesen a BICS teszt egyes feladatait, jól követhető a három 

csoport nyelvi szintjéről tett megállapítás: a hazai kontroll minta teljesített a leggyengébben, 
amihez viszonyítva a kísérleti minta szignifikánsabban jobb minden feladatban, viszont az 
utóbbiak kissé (átlagban 5%-al) gyengébben teljesítettek, mint a walesi minta. Az ábrán az is 
szembeötlő, hogy az egyes feladatok nehézsége kis eltéréssel hasonlónak bizonyult a három 
csoportban: a 2. és az 5. feladatok voltak a legkönnyebbek (a walesieknek a 2. feladat 
könnyebb volt, mint az 5-ik, a magyar mintáknak fordítva), a legnehezebb a 3. feladat volt 
mindenkinek, de a walesi tanulók a 4. feladatot is ugyanolyan nehézségűnek találták.  

A walesi minta a BICS teszt 1. feladatában 13%-al túlszárnyalta a kísérleti mintát, és 38%-
al a hazair kontroll mintát, a 2. feladatban 12%-al, illetve 28%-al teljesített jobban tőlük, míg 
a 3. feladatban 8% és 40%-al volt jobb, mint a magyar minták. Az utolsó két feladatban a 
kísérleti minta lett a legjobb: a 4. feladatban 3%-al, az 5. feladatban mindössze 1%-al 
teljesített jobban, mint a walesi minta. A magyar kísérleti és a walesi kontroll minták 
eredményei közötti eltérések szignifikanciavizsgálata igazolta42, hogy az első három 
feladatban a walesiek lényegesen jobbak, mint a magyar kísérleti csoport, míg az utolsó két 
feladatban a kísérleti csoport nem szignifikánsan, de jobb a walesi csoporttól, így a walesi 
kontroll csoport összességében 5%-os előnye szignifikánsan43 magasabb szintű nyelvtudást 
jelent. A walesi és a magyar kontroll csoportok eredményei közötti különbség mértékének 
elemzéséhez nem végeztem szignifikanciavizsgálatot, hanem annak alapján, hogy a kísérleti 
csoport lényegesen jobb, mint a magyar kontroll, a walesi kontroll pedig a magyar kísérleti 
csoporttól is lényegesen jobb, levontam a következtetést, hogy a walesi csoport természetesen 
a magyar kontrollnál is szignifikánsan eredményesebb.  

A vizsgálatok alapján megfogalmazhatjuk, hogy a hazai kontroll minta tanulóinak angol 
nyelvi felszíni kompetenciája szignifikánsan gyengébb, mint a másik két minta tanulóié. 
A walesi-angol kontroll és a magyar-angol kísérleti csoportok tanulóinak angol felszíni 
nyelvi kompetenciái között bizonyos mutatókban (amelyeket a 4-5. feladatok mértek) 

                                                 
42 A kétmintás t-próba p értékei az 1. feladatban (a Levene teszten F=17,049, p=0,000; t=8,222, df=184 és 
p=0,000) a 2. feladatban (a Levene teszten F=11,866, p=0,001; t=4,104, df=195 és p=0,000) és a 3. feladatban (a 
Levene teszten F=4,131, p=0,042; t=4,104, df=3,104 és p=0,002) is azt mutatják, hogy a walesi kontroll 99%-os, 
illetve 98%-os valószínűséggel nem a véletlennek köszönhetően eredményesebb a magyar kísérleti csoportnál.  
A 4. feladat  (a Levene teszten F=2,722, p=0,099; t=-0,916, df=926 és p=0,36 és 5. feladat (a Levene teszten 
F=3,129, p=0,077; t=-0,696, df=926 és p=0,487) negatív t értékei azt mutatják, hogy ezekben a feladatokban a 
magyar kísérleti csoport volt eredményesebb, de a 0,05-től nagyobb p értékek alapján  nem szignifikánsan..  
43 A BICS teszteredmények közti különbség vizsgálatakor a kétmintás t-próba p=0.000 értéke szignifikáns 
különbségre utal (a Levene teszten F=13,673, p=0,000), a df=164,661 mellett t=3,959 pozitív érték pedig azt 
jelzi, hogy a walesi minta jobb a magyar kísérleti mintánál.  
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71. ábra   A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisága az I/1 feladatban 
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nincs érdemi különbség, viszont más (az 1-3. feladatok által mért) mutatókban a walesi 
két tannyelvű tanulók szignifikánsan jobbak a magyar két tannyelvűektől, és összesítve 
is lényegesen magasabb szintű felszíni nyelvhasználati képességgel rendelkeznek. Ez a 
vizsgálati eredmény nem lephet meg minket, hiszen tudjuk, hogy a walesi középiskolások a 
mindennapi életük során nemcsak az iskolában, de szűkebb és tágabb környezetükben is 
gyakran használják az angol nyelvet kommunikálásra. Természetes, hogy ez az angol 
nyelvhasználati jártasság segítette őket abban, hogy eredményesebben oldják meg a 
kommunikatív feladatokat. Ami a nyelvi hátterük ismeretében meglepő, az, hogy nem minden 
téren használták lényegesen helyesebben az angol nyelvet, mint a magyar két tannyelvű 
oktatásban résztvevő tanulók.  

Most megvizsgáljuk a három minta feladatonkénti eredményeit, hogy lássuk melyek is 
azok a kommunikatív nyelvhasználati mutatók, amelyekben valóban sokkal jobbak a 
természetes kétnyelvűségi közegben élő walesi középiskolások, és melyek azok, amelyekben 
a magyar domináns közegben élő, de az iskolában az angolt tannyelvként is használó diákok 
nem maradtak le mögöttük.  

Az 1. feladatban szerzett pontokat összehasonlítva (71. ábra) megfogalmazhatjuk, hogy 
bár a walesi tanulók szerezték a legtöbb magas pontszámot a hiányos levél kiegészítésében, 
közülük is aránylag kevesen szerezték meg mind a 10 pontot. 8%-uk volt csak maximális 
pontszámú, ami csak kevéssel több, mint a kísérleti csoport 5%-nyi maximális pontszámúja. 

Annál nagyobb a 8 (ami a leggyakoribb érték) és a 9 pontot elérők aránya, lényegében a 
walesi tanulók mintegy fele, ami azt bizonyítja, hogy a walesi tanulóknak gazdagabb a 
szókincse, és magabiztosabb a nyelvhasználata levélírásban, mint a magyar kísérleti tanulóké, 
akik közül legtöbben csak 7 pontot értek el. A walesiek eredménye a hazai kontroll csoportot 
(akiknek a zöme 0-5 pontot szerzett) magasan túlszárnyalja. Felvetődhet a kérdés, hogyan 
lehet, hogy a walesi tanulók, akik a mindennapi életben gyakran kommunikálnak angol 
nyelven, és valószínű gyakrabban is leveleznek angolul, mint a magyar-angol két tannyelvű 
tanulók, csupán 13%-al teljesítettek jobban ebben a feladatban. Képességek, neveltetés, 
képzettség, nyelvi tudatosság, figyelmetlenség és egyéb tényezők függvényében még az 
anyanyelvi használók is többé-kevésbé hibáznak a nyelvük használatában (Göncz, 2005), és 
ezzel részben az angolt gyakran használó walesi tanulók alacsonyabb teljesítménye is 
megmagyarázható. De vajon mi az oka, hogy olyan kiemelkedően sokan hibáztak 1-2 
kifejezésben? Bár nem cél a hibák elemzése, feltűnt, hogy ebben a feladatban a walesi tanulók 
leggyakoribb hibái megegyeztek a magyar tanulók leggyakoribb hibáival. A legtöbben a stay 
at helyett stay in-t írtak, illetve a popular után with helyett leggyakrabban among-ot, ami arra 
utalhat, hogy a magyar és a walesi nyelvben esetleg hasonlóan fejezik ki formailag a két igét, 
amiket talán angol fordításba átültetve alkalmaznak hibásan a nem angol anyanyelvű tanulók. 
De az is lehet, hogy sokkal általánosabb, nem csak a magyarra és walesire jellemző 
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72. ábra   A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisága az I/2 feladatban  
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nyelvhasználati jelenség áll a hibák hasonlósága mögött. Ennek a további vizsgálata több 
ismeretet tárhatna fel a másodnyelv nyelvtanulási folyamatairól.  

A walesi tanulók gazdagabb szókincsét, azon túl, hogy többen töltötték ki helyesen a levél 
hiányzó szavait, az is bizonyítja, hogy sokkal változatosabbak voltak a megoldásaik, amit 
ugyan nem mért a feladat, de javításkor feltűnő volt.  

A 2. feladatban elért pontok gyakorisági vizsgálata szintén egyértelműen igazolja az 
angolt természetes élethelyzetekben is gyakran használók fölényét egy olyan nyelvhasználati 
helyzetben, ahol a megadott képek alapján kell elmesélni egy történetet. A 72. ábrán jól 

látható, hogy a walesi tanulók többsége (67%-a) teljesen hibátlanul, vagy csak egy 
pontvesztéssel oldotta meg ezt a számukra legkönnyebbnek bizonyuló feladatot. Ez a feladat a 
többihez viszonyítva kevesebb nehézséget okozott a magyar tanulók többségének is, ennek 
ellenére mindkét magyar mintában sokan voltak, akik nem oldották meg a feladatot, így nem 
szereztek egy pontot se, míg ilyen tanuló nem volt a walesi mintában. Feltételeztük, hogy a 
magyar tanulók ezt az több írást igénylő feladatot talán időhiány miatt hagyták ki, és ha ezt 
elfogadjuk, akkor megfogalmazhatjuk, hogy a walesi tanulóknál ilyen tényező, vagyis 
időhiány nem korlátozhatta az eredményességet. Ez bizonyosan összefüggésben van azzal, 
hogy a hétköznapi, kevésbé elvont kifejezések alapvető nyelvtan szempontjából helyes 
mozgósítása számukra megszokott, mindennapi valós nyelvi gyakorlat.  

Azt is megfogalmazhatjuk, hogy bár statisztikailag szignifikáns a magyar-angol tannyelvű 
tanulók 8%-al gyengébb eredménye a walesi kétnyelvűekhez képest, figyelembe véve, hogy 
csak az iskolában használják az angol nyelvet, a lemaradás nem tekinthető óriási 
hiányosságnak. A 8-10 pontosok nagy aránya bizonyítja, hogy a kísérleti tanulók többségének 
szókincse és alapvető nyelvtani tudása a természetes kétnyelvű tanulókéhoz hasonló szintű, és 
képesek könnyedén és helyesen megfogalmazni mondanivalójukat. Kevésbé jellemző ez a 
hazai kontroll minta tanulóira, mert bár köztük is akadnak kiemelkedően magas pontszámú 
tanulók, többségük közepesen teljesített.  

Ha a három minta eredményeit az első két feladatban összegezzük, megfogalmazhatjuk, 
hogy az angol irányított, produktív (levélpótlás, történet elmesélése) kommunikatív 
nyelvhasználat sikerét legfőképpen a nyelv aktív használata biztosítja, amire a legtöbb 
lehetősége a walesi-angol kétnyelvű közegben élő tanulóknak van. Kevesebbet használják az 
angol nyelvet a magyar-angol középiskolások, így gyengébben teljesítenek az ilyen 
kommunikatív helyzetekben, mint a walesi kontroll, de az angol tannyelvként való 
használatának köszönhetően nagyobb a nyelvi tapasztalatuk, szókincsük és 
nyelvtanhasználatuk jóval fejlettebb, mint a hazai kontroll tanulóké, akik csak az angol nyelvi 
órákon kommunikálnak angolul. Ez ismét alátámasztja azt a következtetést, hogy a kétnyelvű 
oktatási típus sokkal hatékonyabb a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztésében, mint az 
angolt csupán idegen nyelvként oktató iskolatípus.  
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73. ábra   A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisága az I/3 feladatban  
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A nem túl elvont fogalmak meghatározását elváró 3. feladatot, amelyik mindenkinek a 

legnehezebb volt, ismét mintegy 8%-al sikeresebben oldották meg a walesi tanulók, mint a 
kísérleti mintabeliek, és mintegy 40%-al jobban, mint a magyar kontroll minta tanulói. A 73. 
ábra szemlélteti, hogy a walesi tanulóknak a kísérleti mintához viszonyított előnye annak 
köszönhető, hogy közülük 3%-al többen értek el maximális pontot, 8%-al többen 4 és 2%-al 
többen 3 pontot, és alig volt köztük csak 1-2 pontos (kb. 4%), míg a kísérleti mintában 18%. 
Ez természetesen igazolja, hogy a walesi kétnyelvű tanulók lényegesen jártasabbak a 
különben is gazdagabb szókincsük mozgósításában és a szavak jelentésének 
megmagyarázásához szükséges nyelvi eszközök használatában is, mint a magyar tanulók. 
Nyelvi fölényük elsősorban a magyar kontrollhoz viszonyítva kimagasló. Az a tény viszont, 
hogy a walesi tanulóknak szinte a fele csak közepesen (2-3 ponttal) teljesítette a feladatot, 
mindenképpen azt jelenti, hogy a nyelvet mindennap használók számára sem könnyű 
pontosan definiálni azon szavak jelentését, amelyeket különben jól ismernek, és bizonyára 
gyakran használnak. Érdekes, hogy a walesi tanulók leggyakoribb hibái ebben a feladatban is 
megegyeztek a magyar tanulókéival. A bold szó megmagyarázásakor közülük is sokan a 
hozzá hasonló alakú bald kifejezést hívták le a mentális lexikonjukból és annak a jelentését 
adták meg, ami alátámasztani látszik azt az elképzelést, hogy a mentális lexikonban a szavak 
tárolása esetleg a formai megjelenés alapján csoportosítva történhet. Emellett a walesi diákok 
is a to admire kissé elvontabb szó megmagyarázásában voltak gyakran sikertelenek, akárcsak 
a magyar tanulók, ami az absztraktabb kifejezéseknek a mentális lexikonból való nehezebb 
lehívását sugallja, ami összefüggésben lehet a ritkább használattal (Gósy 2005; Lengyel 1997; 
Navracsics, 2004).   

Figyelembe véve az eredményeket, a magyar kísérleti tanulók lemaradása, bár lényeges, 
nem tekinthető behozhatatlannak, szemben a hazai kontroll minta tanulóinak a nyelvi 
hiányosságaival, akiknek a többsége egyáltalán nem tudott megbirkózni a feladattal. A többi 
felszíni kompetenciát mérő feladathoz képest, ebben a feladatban mutatták a legnagyobb 
lemaradást a másik két mintához viszonyítva. Hogy ebben a feladatban a walesi tanulók nem 
növelték a fölényüket a kísérleti csoporttal szemben az előző könnyebb feladathoz képest, azt 
jelenti, hogy az angol tannyelvként használata nagyon jelentős nyelvi tapasztalatot biztosít a 
tanulóknak a mért területen (szavak jelentésének a megmagyarázásában).  

Mindent összevetve ebben az integratív, szóértési és szövegalkotási képességet is 
mozgósító kommunikatív feladatban szintén az aktív nyelvhasználattal biztosított 
tapasztalat bizonyult a legfontosabb tényezőnek, hiszen a legjobban azok a tanulók 
teljesítettek (walesi minta), akik az iskolai nyelvi órák mellett a mindennapi életben is 
gyakran használják az angol nyelvet. Tőlük valamivel gyengébb eredményt értek el azok 
(magyar-angol tannyelvű minta), akik csak az iskolában, de bizonyos iskolai tantárgyak 
tanulásakor is alkalmazzák a nyelvet, és nagyon lemaradtak mögöttük azok a tanulók, akik 
csak az angol nyelvi órákon használják a nyelvet. Az aktív nyelvhasználat hiánya, illetve 
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74. ábra   A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisága az I/4 feladatban  
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korlátozottsága, az angolt csupán idegen nyelvként tanulóknál rendkívüli lemaradást okoz a 
felszíni nyelvi kompetencia kialakulásában és fejlődésében. 

Az 4. feladat, amelyik elsősorban szövegértést mért (egy szöveg összekevert mondatait 
kellett helyesen sorba rendezni), a walesi középiskolásoknak meglepően nehéznek bizonyult, 

ugyanolyannak, mint a legnehezebb, a 3. feladat. A szerzett pontok eloszlását szemléltető 74. 
ábra vizsgálata feltárja, hogy a leggyengébben teljesítő hazai kontroll minta 60%-a csak 0-1 
pontot ért el, a leggyakoribb pedig a 3 pont. Így összességében 27%-al maradtak le a walesi 
kontrolltól és 30%-al a magyar kísérleti csoporttól. A legtöbb walesi tanuló (38%) is csak 3 
pontot ért el az 5-ből, és viszonylag sokan (25%-uk) szereztek 0-2 pontot, ami azt bizonyítja, 
hogy sokan nem ismerték fel teljesen a szöveget. Csak mintegy 37%-uk volt képes tartalmilag 
hibátlanul sorba rendezni a mondatokat, vagyis csak ők rendelkeztek a feladathoz szükséges 
teljes nyelvi kompetenciával. A magyar-angol két tannyelvű minta tanulói 11%-al 
sikeresebben oldották meg ezt a feladatot, mint az előzőt, és a walesi mintától 3%-al jobban 
teljesítettek. Bár a különbség statisztikailag nem bizonyult szignifikánsnak, fontos 
megvizsgálni, vajon mi lehet az oka, hogy ebben a feladatban a tapasztaltabb nyelvhasználók 
kicsit gyengébbek, illetve nem jobbak, mint azok, akik csak iskolai tanulmányaikban 
használják a nyelvet. A magyarázat talán részben a szöveg szemantikai tartalmában, illetve 
jellegében keresendő. A méhek életéről szóló szöveg szókincsében nem túlságosan kötődik a 
hétköznapi élethez, viszont a szavak szemantikai ismerete nélkül is jól megoldható a feladat a 
funkcionális nyelvi formák segítségével. Ha a szövegkoherenciát biztosító nyelvi eszközöket 
felismeri a tanuló, azok segítségével képes lehet a mondatok egymásutániságának a helyes 
sorrendjét megállapítani. Az előző feladatok bizonyították, hogy a walesi tanulók szókincse 
lényegesen gazdagabb, de valószínű ez nem vonatkozik ezen feladat kissé speciálisabb 
szókincsére, illetve ők nem tudták olyan ügyesen felhasználni a szövegösszefüggést biztosító 
kifejezéseket a mondatok helyes összefűzésére, mint a kísérleti tanulók. Ez magyarázható 
azzal, hogy esetleg kevésbé figyeltek a szöveg részleteire és nem vették észre a 
szövegkoherencia szempontjából fontos kulcskifejezéseket, vagy nem ismerték fel a feladat 
megoldásában való szerepüket. A magyar két tannyelvű tanulók gyakran vannak különböző 
tanórákon olyan helyzetben, amikor szegényesebb szókincsük miatt rákényszerülnek a 
jelentés kikövetkeztetésére a már ismert kifejezések jelentésének a segítségével. Ebből 
kifolyólag valószínű jártasabbak abban, hogy kissé speciálisabb tartalmú szövegeket 
próbáljanak megérteni a koherenciát biztosító nyelvi elemek elemzésével, ami 
megmagyarázza sikerüket ebben a feladatban. Ez a fajta nyelvhasználati hozzáállás magasabb 
fokú nyelvi tudatosságot is feltételez.  

Az 5. feladatban elért eredmények összehasonlítása szintén a kísérleti tanulók tudatosabb 
nyelvhasználatára enged következtetni. A 75. ábra oszlopdiagramjait vizsgálva észrevehető, 
hogy bár a walesi kontroll és a magyar kísérleti minták tanulói által szerzett pontok 
gyakorisági eloszlása nagyon nagy hasonlóságot mutat, a magyar kísérleti tanulók közül kb. 
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75. ábra   A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisága az I/5 feladatban  
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kétszer annyian (15%-uk) értek el maximális pontot, mint a walesi tanulók, és 13 pontot 
elérők is többen voltak, ami náluk a leggyakoribb érték. A kísérleti minta kb. 42%-a szerzett 
13-14 pontot ebben a számukra a legkönnyebbnek talált feladatban, míg a walesieknek 
(akiknél a leggyakoribb pont 12 volt) csak a 27%-a. Hogy ennek ellenére átlagban csak 1%-al 
lettek jobbak, ami nem jelent szignifikánsan jobb nyelvi kompetenciát, annak köszönhető, 
hogy a kísérleti mintában a walesihez viszonyítva kevesebben teljesítettek 12 pontot, attól 
kevesebbet viszont többen, és ez lerontotta a csoportátlagot. Ennek ellenére egyértelmű, hogy 
a kísérleti csoportban viszonylag sokkal többen vannak, akik hibátlanul vagy majdnem 
hibátlanul tudták megoldani ezt a kommunikatív kompetenciát mérő feladatot, mint azok, akik 
biztos, hogy a valós mindennapi életben gyakrabban használják a zöldségesnél, vagyis a 
feladatban szimulált helyzetben, az angol nyelvet. Hogy lehet, hogy a mindennapi nyelvi 
gyakorlat nem biztosított előnyt a walesi tanulóknak? Nagy valószínűséggel nem a szókincs 
és a párbeszédhez szükséges nyelvtani szabályok ismeretének a hiánya okozott problémát a 
walesi kétnyelvűeknek, hanem a párbeszédek összehangolása volt kevésbé sikeres, ezért 
vesztettek pontokat az elérhető maximumból. Ezt csak azzal lehet megmagyarázni, hogy a 
walesi tanulók kevésbé figyeltek a párbeszédben már megadott részletekre. Valószínűleg 
rutinból töltötték ki a feladat hiányzó mondatait, és így az általuk megfogalmazott válasz nem 
mindig illeszkedett tartalmilag pontosan a szöveghez. A kommunikatív nyelvhasználatban 
rendkívül fontos, hogy a mondanivaló teljes összhangban legyen a beszélőpartner közlésével. 
Ennek a hiánya arra utal, hogy a nyelvhasználó felületesen, figyelmetlenül mozgósítja nyelvi 
tudását, és ez egyben a nyelvi tudatosság bizonyos hiányát is jelenti.  

Összegezve a 4. és az 5. feladat eredményeit levonható az a következtetés, hogy a kísérleti 
csoport tanulói fejlett angol felszíni nyelvi kompetenciával rendelkeznek, hiszen megvan 
az alapvető nyelvtani ismeretük, birtokolják a megfelelő szókincset, és emellett 
tudatosan igyekeznek felismerni és használni a nyelvi eszközöket ahhoz, hogy sikeresen 
megoldják a kommunikatív feladatokat. Rendelkeznek a mindennapi élet adott 
kontextusához kapcsolódó nyelvhasználati szituációban szükséges kommunikatív 
kompetenciával is, amit megfelelő, a nyelvre odafigyelő képesség, nyelvi tudatosság 
egészít ki. Ebben az utóbbiban valószínű felülmúlják a walesi két tannyelvű kontroll 
csoport tanulóit, akik a nyelvi fordulatokra nem figyelnek kellőképpen, így nem tudták 
az egyébként átlagban magasabb nyelvi képességeiket megfelelően kamatoztatni ebben a 
két feladatban, így kissé (bár nem lényegesen) lemaradtak. Mindkét két tannyelvű minta 
eredményei lényegesen felülmúlják a hazai kontroll csoport tanulóinak az eredményeit, 
ami alátámasztja azt, hogy az igazán hatékony nyelvoktatás nem korlátozódhat 
kizárólag a nyelvi órákra.  

A 76. ábra görbéi a felszíni kompetenciateszt egészében elért pontok gyakoriságát mutatják 
be, látványosan szemléltetve a három minta közötti eltérést. A walesi kontroll tanulók 
rendelkeznek a legegységesebb és legmagasabb szintű, a kommunikáció eszközeként használt 
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76. ábra   A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisági eloszlása a felszíni nyelvi kompetenciateszten 
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angol nyelvű felszíni nyelvi kompetenciával. Utánuk következik a kevésbé egységes és kissé 
gyengébb felszíni kompetenciájú magyar-angol kísérleti minta, a legvegyesebb és a 
legalacsonyabb szintű felszíni kompetenciával pedig a hazai kontroll csoport rendelkezik. 

A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll minták angol felszíni nyelvi kompetencia 
teszteredményeit feladatonként is összehasonlítva az alábbi következtetéseket 
összegezhetjük:  

 
1. A legmagasabb szintű angol felszíni nyelvi kompetenciával a walesi-angol két 

tannyelvű kontroll csoport tanulói rendelkeznek. Mintegy 5%-al, ami szignifikánsnak 
bizonyult, lemaradtak mögöttük a magyar-angol két tannyelvű tanulók, míg 
mindkettőhöz viszonyítva nagyobb mértékű (29%, illetve 24%-os) lemaradást 
mutatnak a hazai kontroll minta tanulói.   

Ennek alapján egyértelmű, hogy a felszíni nyelvi kompetencia kialakításában és 
fejlesztésében a hagyományos iskolai nyelvi tanórai oktatás mellett a legfontosabb 
tényező magának a nyelvnek a valós használata. A walesi természetes kétnyelvűségi 
közegben élő tanulók voltak a legsikeresebbek, mert ők rendelkeznek a legnagyobb 
kommunikatív nyelvhasználati tapasztalattal. A magyar-angol két tannyelvű 
oktatásban résztvevő tanulók kisebb nyelvi jártassággal rendelkeznek, hiszen a nyelvet 
csak az iskolában egyes szaktantárgyak tanulásakor használják, de a legkevesebb 
nyelvi gyakorlattal azok a magyar középiskolások rendelkeznek, akik csak a nyelvi 
órákon használják az angol nyelvet. 

 
2. A pontok gyakorisági vizsgálata és az egyes feladatok eredményeinek elemzése 

feltárta, hogy a walesi kontroll minta a legegységesebb a felszíni nyelvi kompetencia 
terén, a tanulók többségének a nyelvtudása az átlag körül van, nincsenek köztük 
kiugróan nagy nyelvi hiányosságúak. Az egyes feladatok megoldásainak 
tanulmányozásakor kiderült, hogy a heterogénebb magyar-angol két tannyelvű 
középiskolások között sokan rendelkeznek legalább ugyanolyan fejlett angol felszíni 
nyelvi kompetenciával, mint a walesi minta tanulói, vagy éppen túl is szárnyalják őket, 
de sokan vannak köztük, akik jóval gyengébbek a felszíni nyelvhasználatban, és ennek 
köszönhetően átlagban mégis gyengébb a teljesítményük. Ennek alapján 
megfogalmazhatjuk, hogy a magyarországi magyar-angol két tannyelvű oktatás 
biztosítja a tanulóinak a nyelvi körülményeket ahhoz, hogy az iskolában szerzett 
felszíni nyelvi kompetenciájuk elérje a walesi két tannyelvű középiskolások szintjét, 
de különböző okok miatt (gyengébb tanulási képességek, kisebb motiváltság, 
szorgalom hiánya stb.) nem valamennyi tanuló tudja megfelelően kihasználni az adott 
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7. táblázat   A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok eredményei 
a kognitív (CALP) nyelvi kompetenciateszt feladataiban 

 

Minimum pont Maximum 
pont Módusz Elért pontok átlaga  Szórás A teszt 

feladatai Pont 
Kí. Ko W. Ki. Ko W. Kí. Ko W. Kí. Ko. W. Kí. Ko. W. 

II/ex1 7 0 0 5 7 7 7 7 4 7 5,42 3,80 6,75 1,659 1,687 0,545 

II/ex2 5 0 0 0 5 5 5 3 0 4 2,73 1,71 4,21 1,461 1,465 1,083 

II/ex3 5 0 0 0 5 5 5 3 0 4 2,74 1,27 4,11 1,417 1,304 0,953 

II/ex4 6 0 0 0 6 6 5 0 0 2 2,56 1,29 2,73 1,930 1,584 1,577 

II/ex5 8 0 0 0 8 8 8 4 0 4 4,05 2,19 3,69 2,294 1,864 1,884 

II/ex6 8 0 0 0 8 8 8 8 0 8 4,19 2,38 6,64 2,884 2,313 2,164 

II/ex7 5 0 0 0 5 5 5 3 0 5 2,39 1,33 4,19 1,617 1,214 1,190 

CALP 
(II) teszt 

44 0 0 12 41 43 41 27 10 32 24,1 13,9 32,3 9,709 7,441 5,554 

lehetőségeket a nyelvtudása hatékony fejlesztésére. Ez magyarázat a nyelvtudásbeli 
heterogenitásra. A legheterogénebb a felszíni nyelvi kompetencia terén a magyar 
kontroll csoport, akiknek a tanulói nagyon vegyes tudásúak, és többségük jóval 
gyengébb a másik két minta tanulóinál.  

 
3. A mért mutatók közül a walesi középiskolás tanulóknak a szókincsük áltagban 

gazdagabb és fejlettebb az alapvető nyelvi szabályok alkalmazásában kialakított 
jártasságuk, mint a másik két minta tanulóié.  

Az egyes feladatokban elért eredményeknek a vizsgálata azonban azt is igazolja, 
hogy bár a walesi tanulók alapszókészlete a leggazdagabb, a speciálisabb, illetve a 
szövegösszefüggést jelző kifejezések terén nem jobbak a magyar kísérleti csoportnál. 
Úgy tűnik, hogy bár kommunikatív nyelvhasználati jártasságuk fejlettebb és 
magabiztosabbak (és, ha ezt nem is mérték a feladatok, indirekt kikövetkeztethető, 
hogy rutinosabbak, tehát gyorsabbak is) mondandójuk megfogalmazásában, a 
nyelvhasználatbeli árnyalatokra nem túl figyelmesek, vagyis a nyelvi tudatosság terén 
kissé lemaradnak a magyar-angol két tannyelvű csoporthoz képest, ami azért 
összességében nem kérdőjelezi meg nyelvi fölényüket. 

  
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a két tannyelvű oktatási típus az, amelyik leginkább 

igyekszik a valós nyelvhasználathoz szükséges feltételeket biztosítani a magyar oktatási 
rendszer körülményei között, ami a magasabb szintű felszíni nyelvi kompetencia eléréséhez 
elengedhetetlen. Az angol nyelvi tanórákon elsajátított nyelvtudás egy jó alapot biztosíthat, de 
a tanulók felszíni nyelvi kompetenciájának a további fejlesztéséhez és kiteljesítéséhez 
feltétlenül biztosítani kell valamilyen lehetőséget a nyelv alkalmazására. A jelen felmérésnek 
ez a következtetése egybeesik a tartalom-alapú nyelvoktatás hatékonyságát hirdető 
nyelvoktatási irányzat hasonló jellegű felismerésével (Bognár, 2005; Egenberger 2002; 
Genesee, 1994; Jorgensen és Tedick, 2001; Stoller, 2002). A magyar egynyelvű dominanciájú 
oktatási körülmények között az angol tannyelvként való használata rendkívül hatékonynak 
mutatkozik ezen a téren. Ilyen értelemben beigazolódott a feltevésem, hogy a magyar-angol 
középiskolai oktatás által biztosított nyelvi helyzet mintegy átmenetet képez az angolt csak 
nyelvi órákon tanuló magyar középiskolások és walesi két tannyelvű középiskolások között. 

1. 4. 2.  A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok CALP teszt 
eredményeinek összehasonlító elemzése és értékelése  

A három mintapopuláció, a magyar-angol tannyelvű, a magyar kontroll és a walesi-angol 
tannyelvű tanulók kognitív nyelvi kompetenciáját mérő CALP teszteredményeket és azok 
legfontosabb statisztikai mutatóit foglalja össze a 7. táblázat.  
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77. ábra   A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisága a kognitív nyelvi kompetenciateszten  

434038363432302826242220181614121086420

A CALP teszten elért pontok

15,0%

12,0%

9,0%

6,0%

3,0%

0,0%

R
el

at
ív

 g
ya

ko
ris

ág

walesi kontroll

kontroll

kísérleti

 

Az adatok vizsgálatokor látható, hogy ellentétben a magyar minták tanulóival, a 
leggyengébb eredményű walesi tanuló is szerzett legalább 12 pontot a teszten, bár az 1. 
feladat kivételével valamennyi feladatban volt 0 pontos walesi tanuló is. A maximális 
pontokat hasonlítva, érdekesnek tűnhet, hogy a walesi minta legjobbjai a kísérleti mintához 
hasonlóan csak legtöbb 41 pontot értek el a 44-ből, míg a jóval gyengébb átlagú magyar 
kontroll mintában volt 43 pontos tanuló is. Egyébként minden mintában és feladatban, 
leszámítva a walesi mintát a 4. feladatban, volt maximális pontot elérő tanuló.  

A tanulói minták eredményességéről természetesen jóval többet mondanak a móduszok, az 
átlagok és a szórások. A walesi és a kísérleti minta móduszai az 1., az 5. és a 6. feladatokban 
megegyeznek, míg a 2., a 3., a 4. és a 7. feladatokban a walesi mintáé 1-2 ponttal 
magasabbak, és az egész tesztre vonatkoztatott leggyakoribb pontja (32) is magasabb, mint a 
kísérleti mintáé (27). A hazai kontroll minta tanulóinak feladatonkénti nagyon alacsony 
(többnyire 0) és összességében is csupán 10 pont leggyakoribb értékei jelzik, hogy az ő 
kognitív nyelvi kompetenciájuk a legalacsonyabb. Az elért pontok átlagainak a vizsgálata 
megerősíti, hogy a leggyengébben (13,9) a hazai kontroll tanulók teljesítettek, a 
legeredményesebbek a walesi minta tanulói (32,3), a kísérleti csoport tanulói pedig a kettő 
között teljesítettek (24,1). A szórásokból kikövetkeztethetjük, hogy a walesi tanulók kognitív 
nyelvi kompetenciája a legegységesebb és a legmagasabb szintű, a magyar-angol kísérleti 
csoporté a legheterogénebb, amihez viszonyítva a hazai kontroll egységesebb, de jóval 
alacsonyabb szinten. Mindezt áttekinthetően szemlélteti a minták pontjainak a gyakoriságát 
ábrázoló 77. ábra, ahol a kísérleti mintában 0-tól 41-ig mindenféle pont előfordul a szélső 
értékek felé csökkenő gyakorisággal, és a 27 pontos módusz is a tanulók viszonylag kis részét 

jelenti. Bár a walesi mintában 32 pont a leggyakoribb érték, a tanulók nagy többsége attól 
több pontot ért el, de a legjobbak sem voltak képesek hibátlanul megoldani minden feladatot. 
Az összehasonlítás alapján levonhatjuk azt a konklúziót, hogy a walesi kontroll csoport 
tanulóinak a legegységesebb és a legmagasabb szintű az angol kognitív nyelvi 
kompetenciája, a kísérleti csoport tanulói valamivel gyengébb nyelvi felkészültségűek, és 
bár a csoport nagyon heterogén, lényegesen jobb nyelvi kompetenciával rendelkeznek, 
mint az egységesen gyengébb hazai kontroll csoport tanulói. Mindkét magyar 
csoportban vannak nagy nyelvi hiányosságú tanulók, a kontroll csoportban jóval 
többen, míg a walesi kontroll tanulók között ilyenek nincsenek. 

Annak a vizsgálatára, hogy milyen eredményesek voltak a minták tanulói az egyes 
feladatokban a 78. ábra segítségével megvizsgáljuk az elérhető pontokhoz viszonyított relatív 
eredményeiket. Látható, hogy minden feladatban a walesi minta átlagai a legmagasabbak, 
kivéve az 5. feladatot, amelyiket a kísérleti csoport oldott meg sikeresebben, és mindegyik 
feladatban a hazai kontroll pontjai a legalacsonyabbak. Ha azt vizsgáljuk, hogy a kognitív 
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78. ábra  A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok 
átlageredményei a kognitív nyelvi kompetenciateszt feladataiban és összességében   
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nyelvhasználat különböző mutatóit eltérően mérő egyes feladatok közül melyikben értek el 
jobb, illetve gyengébb teljesítményt a tanulók, a legizgalmasabb vonal az ábrán a walesi 
tanulók teljesítményét mutató. Meglepő, hogy annak ellenére, hogy a pontok gyakoriságát 
tekintve az ő kognitív nyelvi kompetenciájuk a legegységesebb, vagyis a leginkább mentes a 
szélsőségektől, ez úgy alakult ki, hogy a feladatok teljesítésében ők mutatják a legnagyobb 
szélsőségeket. A legjobban teljesített feladatot, a mindenki számára legkönnyebb 1. feladatot, 
96%-os eredménnyel oldották meg, míg a számukra legnehezebb 4. és 5. feladatokat, amelyek 

a magyar tanulóknak is nehezek voltak, csak 46%-ra teljesítették. Ez az 50%-nyi különbség a 
legnagyobb eltérés, ami az egész felmérés során egy minta feladatonkénti teljesítményében 
jelentkezett! A többi feladatot (2., 3., 6., és 7.) nagyon hasonló kiemelkedően jó, 82%-84%-os 
eredménnyel oldották meg a walesi tanulók, lényegesen jobban, mint a másik két minta 
tanulói.  

Amíg a két magyar mintának az egyes feladatokban elért teljesítményeit jelölő vonalak 
nagyjából párhuzamosak, jelezve, hogy számukra, nagyjából hasonló nehézségűek voltak a 
feladatok, és a mintákon belül sincsenek akkora eltérések, mint a walesiben. Például a hazai 
kontroll számára az 5. és a 7. feladatok egyforma nehezek voltak (mindkettőt 27%-ban 
teljesítették), a walesi tanulóknak viszont az 5. feladat kb. kétszer olyan nehéz volt, mert csak 
fele olyan jól tudták megoldani, mint a 7. feladatot.  

Amint láttuk, a kísérleti csoport eredményei, az 5. feladatot leszámítva, a leggyengébben 
teljesítő magyar kontroll minta és a legjobban teljesítő walesi kontroll minta között vannak. A 
walesi mintának a kísérletitől átlagban 17%-al jobb teljesítményéről (ami az első négy 
feladatban elért 19%, 29%, 27% és 3%-al jobb, az 5. feladatban 5%-al gyengébb és az utolsó 
kettőben 31% és 36%-al jobb eredményükből lett) a szignifikanciavizsgálat44 egyértelműen 
igazolta, hogy nem véletlenszerű, hanem a lényeges tudáskülönbségből származik. Az egyes 
feladatokban elért eredmények közti különbségek is lényegesnek bizonyultak mnden esetben, 
amikor a walesiek sokkal jobbak voltak a kísérleti csoportnál, vagyis az 1., a 2., a 3., a 6. és a 
7. feladatokban45. A 4. feladatban a walesiek 3%-os fölénye akár a véletlennek is betudható, 

                                                 
44 A CALP teszten elért eredmények közti különbség vizsgálatakor a kétmintás t-próba p=0,000 értéke 
szignifikáns különbségre utal (a Levene teszten F=59,294, p=0,000), a df=218,326 mellett t=13,161 pozitív érték 
pedig azt jelzi, hogy a walesi minta jobb a magyar kísérleti mintánál. 
45 A kétmintás t-próba p értékei az 1. feladatban (a Levene teszten F=80,045, p= 0,000; t=17,144, df=469,07 és 
p=0,000) a 2. feladatban (a Levene teszten F=38,515, p=0,001; t=12,868, df=171,879és p=0,000), a 3. feladatban 
(a Levene teszten F=41,494, p=0,000; t=13,289, df=186,330és p=0,000), a 6. feladatban (a Levene teszten 
F=33,803, p=0,000; t=10,768, df=170,345 és p=0,000) és a 7. feladatban (a Levene teszten F=47,233, p=0,000; 
t=14,246, df=172,930 és p=0,000) azt mutatják, hogy a walesi kontroll 99%-os valószínűséggel nem a 
véletlennek köszönhetően eredményesebb a magyar kísérleti csoportnál. 
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79. ábra  A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisága az II/1 feladatban 
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de nem bizonyult szignifikánsnak a kísérleti minta 5. feladatbeli 5%-al jobb eredménye 
sem.46, vagyis gyakorlatilag ebben a két feladatban egyformán teljesített a két csoport. 

A hazai kontroll mintának a walesi kontrolltól átlagban 41%-al kisebb teljesítménye 
nyilvánvalóan szignifikáns kognitív nyelvhasználatbeli lemaradást jelent, ami deduktív úton 
következtethető abból, hogy a kísérleti mintától való szignifikáns lemaradása már a 1.2.2 
részben  bebizonyosodott, amely kísérleti mintáról pedig most igazoltuk, hogy a walesi 
mintától szignifikánsan gyengébb.  

Összegzésképpen levonhatjuk a következtetést, hogy a walesi-angol két tannyelvű 
középiskolák diákjai összességében szignifikánsan magasabb szintű angol kognitív 
nyelvi kompetenciával rendelkeznek, mint a magyar-angol két tannyelvű és az angol 
nyelvet csak nyelvi órán tanuló magyar középiskolások, bár néhány feladatban a mért 
kognitív nyelvhasználati mutatókban nincs eltérés a walesi és a magyar két tannyelvű 
tanulók között.  

A továbbiakban közelebbről megvizsgáljuk az egyes feladatokban elért eredményeket, és 
elsősorban a szerzett pontok gyakoriságának tanulmányozásával megpróbálunk magyarázatot 
találni arra, hogy mi okozhatja a walesi minta teljesítményében a tapasztalt nagy eltérést az 
eltérő nyelvhasználati mutatókat mérő különböző jellegű feladatokban. 

A 79. ábra vizsgálatakor kiderül, hogy az 1. feladatot a walesi tanulók 80%-a hibátlanul 
megoldotta, 15%-uk csak egy pontot veszített, és a leggyengébbek (4%) is elértek legalább 5 
pontot a 7-ből. Ez a magas szintű teljesítmény azt bizonyítja, hogy ez a feladat, amiben a win, 
earn, gain, és do igéket kellett helyesen párosítani megadott főnevekkel, nem jelentett a 
nyelvet a mindennapokban is használó walesi tanulóknak semmi nehézséget. A magyar 

minták tanulóinak, bár ebben a feladatban voltak a legeredményesebbek a walesi tanulókhoz 
viszonyítva, nagy a nyelvtudásbeli hátrányuk; a hazai kontroll mintának kb. kétszer akkora a 
lemaradása, mint a kísérleti mintának. 

A 2. feladat pontjainak a gyakoriságát szemléltető 80. ábra elemzése alapján arra 
következtethetünk, hogy a feladatban megadott kifejezések pontos jelentése néha még a 
kétnyelvű közegben élő walesi tanulóknak is ismeretlen volt. Hiszen 43%-uk ugyan helyesen 
kiválasztotta mind a nyolc szinonimát, de mintegy 49%-uk nem ismert fel egy kifejezést, kis 
hányaduk (3%) több pontot is veszített, és mintegy 5%-uk egyetlen jó választ sem adott. Ez 
megerősíti azt a jellemzőjét a feladatnak, hogy a kifejezések valóban nem az alapvető, 
mindennapi felszíni nyelvhasználat, hanem a választékosabb, elvontabb kognitív 
nyelvhasználat szókészletéhez tartoznak. A hazai kontroll csoport nagyfokú szókincsbeli 
hiányosságát jelzi a 0-2 pontot elérők magas (69%) és a 4-5 pontot elérők alacsony aránya 

                                                 
46 A 4. feladatban (a Levene teszten F=11,113, p=0,001) a df=160,410 melletti t=1,052 érték és a 

szignifikancia p=0,294 nem utal lényeges különbségre, az 5. feladatban (a Levene teszten F=8,485, p=0,004) a 
p=0,066 (df=159,875 és t=-1,851) pedig szintén azt mutatja, hogy a kísérleti csoport nem szignifikánsan jobb a 
walesitől.  
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81. ábra  A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisága az II/3 feladatban 
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(14%). A pontok gyakorisága alapján (38%-uk 0-2 pontos, 35%-uk 4-5 pontos, a többi 3 
pontos) a kísérleti csoport szókészletének a gazdagsága a másik két mintáé között található (a 

walesiektől 29%-al gyengébbek, de 21%-al jobbak, mint a hazai kontroll).    
A 3. feladatban a kísérleti csoport ugyanolyan teljesítménnyel (55%-al) megőrizte köztes 

helyzetét, és a szerzett pontjainak a normál eloszlása (81. ábra) is nagyon hasonló az előző 
feladatbelihez. A walesi minta kevéssel (2%-al), a hazai kontroll sokkal (9%-al) gyengébben 
teljesített ebben a szintén szókincset mérő, de produktív jellegű feladatban, mint az előzőben, 
ami sugallja, hogy számukra nehezebb volt a mentális lexikonból lehívni a megadott, 
különben nem túl elvont, és gyakran használatos kifejezésekkel ellentétes jelentésű szavakat, 

mint az előző feladatban a megadott szinonimákból kiválasztani a megfelelőt. A pontok 
gyakoriságának vizsgálata mutatja, hogy a walesi tanulók kb. 38%-a mind az öt kifejezést 
helyesen megadta, 44%-a pedig négyet, és csak kb. 18%-uknak jutott 3 vagy attól kevesebb 
kifejezés az eszébe. Az ő sikertelenségüket valószínű nem annyira szókincsbeli hiány, hanem 
a lehívás valamilyen akadályoztatása magyarázza. Tudásukkal így is fölényesen 
túlszárnyalják a két magyar mintát, 27%-al a kísérletit és 57%-al a kontrollt. Ez utóbbinak a 
rendkívül gyenge eredménye, vagyis, hogy a tanulók 39%-a egyetlen ellentétes jelentésű szót 
sem tudott felidézni, illetve 24%-uk csak egyet, szókészletük nagy hiányosságait, vagy/és a 
kifejezések mozgósítási képességének a hiányát jelenti.  

Az első három feladat eredményei alapján, megfogalmazhatjuk, hogy a walesi 
tanulóknak, akik a mindenapjaikban az iskolában és azon kívül is használják az angol 
nyelvet gazdagabb a kognitív szókincsük, azt könnyebben is mozgósítják, mint a magyar 
tanulók, akik csak az iskolában használják a nyelvet. A magyar-angol két tannyelvű 
középiskolások, akik az iskolában tannyelvként is alkalmazzák az angolt, bár 20-25%-al 
szegényesebb a szókincsük a walesi tanulókénál, kb. ugyanannyival bővebb szókinccsel 
rendelkeznek, mint a hazai kontroll csoport tanulói, akiknek csak a nyelvi órákon van 
alkalmuk használni az angol nyelvet.  

A 4. feladat, amelyikben a megadott szavakból képzett absztrakt főneveket kellett beírni a 
feladatlapra, a legalacsonyabb csoportátlagok alapján mindhárom mintának a legnehezebb 

80. ábra  A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisága az II/2 feladatban 
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82. ábra  A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisága az II/4 feladatban 
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83. ábra  A magyar kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok 
pontjainak gyakorisága az II/5 feladatban 
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volt. A helyes megoldások gyakoriságának a grafikonjai (82. ábra) jelentős eltérést mutat az 
előző feladatokéihoz képest, elsősorban a walesi tanulók meglepően gyengébb teljesítménye 
miatt. A 0 pontosok aránya még a walesi mintában is feltűnően magas, 10%, (bár a 
kísérletiben 25%, a magyar kontrollban 50%), és viszonylag kevés 5-6 pontos megoldás 
született. Meglepő, hogy nincs walesi tanuló a maximális pontszámúak között, és a pontjaik 
módusza is alacsony (2 pont). Ez bizonyos nyelvhasználati bizonytalanságra utal, még akkor 
is, ha összességében a legeredményesebb ismét a walesi minta lett; 25%-al lényegesen 
jobbak, mint a hazai kontroll, és 3%-al nem szignifikánsan jobbak a kísérleti mintától.  

Emlékezzünk, hogy ebben a feladatban a nehézségét főleg az jelentette, hogy csak az 
absztrakt főnév fogalom ismerete alapján lehetett lehívni a mentális lexikonból a megfelelő 
kifejezéseket, amelyek egyébként nem ritkán használatosak. Úgy tűnik, hogy ez a nyelvtani 
fogalom, illetve a róla való ismeret alkalmazása nemcsak a magyar tanulóknak jelentett 
problémát, hanem a kétnyelvű közösségben élőknek is, hiszen a saját tesztbeli átlaguktól 
27%-al teljesítettek gyengébben ebben a feladatban. Ha pedig eltekintünk azoktól, akik nem 
tudtak mit kezdeni a feladattal, és ezért nem szereztek pontot, akkor a pontot szerző kísérleti 
tanulók az angol nyelvről való magasabb szintű metanyelvi ismeretüket bizonyították, mert 
eredményesebbek voltak, mint a walesiek (kevesebb köztük az 1-2 pontos, több a 4-5 pontos, 
míg a 3 pontosok aránya megegyezik). Ez azt is jelenti, hogy a magyar-angol tannyelvű 
középiskolások iskolai tanulmányaik során, ha a tanulmányaikat nem hanyagolják el, az angol 
nyelvről alaposabb metanyelvi ismeretet szerezhetnek, mint a walesi középiskolások. Erre az 
lehet a magyarázat, hogy a mindennapi nyelvhasználat biztos gazdagítja a walesi tanulók 
szókincsét és növeli a nyelvhasználati jártasságukat, de a nyelvről való ismereteket indirekt 
módon, a nyelvtani fogalmak megnevezése nélkül bővíti, így ezek kevésbé tudatosulnak a 
tanulókban. A nyelvtan fontosságát hangsúlyozó magyarországi nyelvoktatásnak 
tulajdonítható, hogy a különben gyenge átlagú kontroll csoportban is voltak olyanok, akik ezt 
a feladatot maximálisan megoldották. Hogy ilyen tanuló nem volt a walesi mintában, az talán 
annak tulajdonítható, hogy a walesi iskolai angol nyelvoktatás során a nyelvtani fogalmakat 
kevésbé tudatosítják a tanulókban.  

Az 5. feladatban, amelyik ritkábban használatos angol igeidők helyes használatának a 
képességét mérte, a kísérleti csoport lett a legeredményesebb, amint ezt a 78. és 83. ábrák is 
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szemléltetik. A walesi tanulók pontjainak a gyakorisága rendkívül szabályos normál eloszlást 
mutat, ami jelzi, hogy legtöbben közepesen (4 ponttal) oldották meg a feladatot, kevesen 
oldották meg nagyon jól, vagy nagyon gyengén. Hozzájuk viszonyítva a hazai kontroll 
csoport pontjai a kisebb, a kísérleti csoport pontjai a nagyobb értékek felé eltolódtak, a 
gyengébb, illetve a jobb teljesítményt jelezve. Összességében a kísérleti csoport 5%-al 
magasabb teljesítménye nem bizonyult szignifikánsnak, de látható, hogy a 0 pontosok 
viszonylag magas aránya (12%) rontotta le a pontot szerzők jobb teljesítményét. 

Az eredmények elemzése alapján kiderül, hogy a mindennapi kommunikáción alapuló, 
egyszerűbb igeidőket használó nyelvi tapasztalat nem segítette a walesi kétnyelvű közegben 
élő tanulókat a hétköznapokban nem használatos, bonyolultabb igeidők helyes formájának a 
kiválasztásában, ezért is lett számukra az 5. feladat (a 4. mellett) a legnehezebb. Ezt a 
feladatot csak a nyelvi szabályok teljes ismeretében és azok tudatos alkalmazásával lehetett 
hibátlanul megoldani, és valószínű a walesi angol nyelvoktatás erre kevesebb hangsúlyt 
fektet. A feladat igéi között előfordultak kevésbé ritkán használatosak is, ezeknek 
köszönhetően a walesi tanulók között kevés volt a 0 pontos (5%), zömük szerzett pontot, de a 
sikeresebb, 6-8 pontos tanulók aránya a kísérleti csoportban jóval nagyobb (31%), mint a 
walesi (15%), vagy a hazai kontroll mintában (5%). Ennek alapján azt mindenképpen 
megfogalmazhatjuk, hogy a pontot szerző tanulók között az igeidők használatát megszabó 
nyelvtani szabályok ismerete és tudatos, helyes használata terén a magyar-angol két 
tannyelvű tanulók bizonyultak a legjobbaknak.  

A 4. és 5. feladatok eredményei alátámasztják azt, hogy az angol nyelv azon kognitív 
nyelvhasználati területein, amelyek bonyolultabb nyelvtani formák tudását, azok helyes 
alkalmazását és magasabb fokú metanyelvi tudatosságot igényelnek, a magyar-angol két 
tannyelvű középiskolások semmiben sem rendelkeznek alacsonyabb szintű nyelvi 
kompetenciával, mint a walesi kétnyelvű kontroll tanulók, sőt bizonyos tekintetben, bár 
összességében nem szignifikánsan, jobbak tőlük.  
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85. ábra  A magyar kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok 
pontjainak gyakorisága az II/7 feladatban 
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84. ábra A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisága az II/6 feladatban 
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A 6. és 7. feladatok, amelyek ismét elsősorban szókincset mértek, ami a walesi tanulók 
erőssége, számukra ismét óriási teljesítménybeli fölényt biztosítottak. Amint a 84. ábra 
szemlélteti, legtöbben (63%-uk) könnyedén és magabiztosan párosították hibátlanul a 6. 
feladatban megadott valamennyi frázist az őket megmagyarázó mondatrészekkel. Jelentősen 
csökkenő arányban (16%, 8%, 5%, 3%) értek el egyre kevesebb pontot, és 3 pont alatt alig 

teljesített walesi tanuló. Hozzájuk viszonyítva a kísérleti magyar csoport 31%-al, a kontroll 
magyar 53%-al gyengébb volt. Bár a kísérleti minta leggyakoribb értéke is a maximális 8 pont 
volt, ez a tanulóknak csak a 23%-át jelentette, a többiek fokozatosan csökkenő arányban egyre 
kevesebb pontot szereztek, de a 0 pontosok aránya kimagasló. A hazai kontroll mintában csak 
nagyon kevesen (6%) ismerték mind a 8 kifejezés jelentését, a többiek növekvő gyakorisággal 
szereztek egyre kevesebb pontot, a leggyakoribb érték pedig a 0 volt. A 6. feladat 
eredményeinek vizsgálata ismét egyértelműen bebizonyítja, hogy a walesi diákok lényegesen 
bővebb lexikális tudással rendelkeznek a választékosabb nyelvhasználatban megjelenő angol 
nyelvi fordulatokat, szólásokat, közmondásokat tekintve, mint a magyar tanulók, és ez 
bizonyára a kétnyelvűségi körülmények között szerzett angol nyelvi tapasztalatuknak 
köszönhető. Az angolt kizárólag iskolában használó magyar tanulók közül viszont a két 
tannyelvű tanulók lényegesen jobbak ezen a kognitív nyelvhasználati területen, mint a 
kontroll tanulók.    

A walesi tanulók előző feladathoz képest is nagyobb nyelvi fölényüket bizonyítják a 7. 
feladatban, amelyben a kísérleti tanulóktól 36%, a magyar kontrolltól 57%-al lettek jobbak. 
Az elért pontok grafikus ábrázolása (85. ábra) szemléletesen mutatja, hogy a walesiek 84%-a 

hibátlanul, vagy egyetlen tévesztéssel választotta ki a megadott kifejezések közül a hiányos 
mondatba beillőt. Gazdagabb nyelvi tapasztalatuknak köszönhetően, őket kevésbé zavarták 
meg a hasonló alakú vagy jelentésű disztraktorok, így viszonylag kevesen, mindössze kb. 
16%-uk szerzett 3, vagy attól kevesebb pontot. A kísérleti csoport tanulóinak a nyelvi 
teljesítményére a közepesség a jellemző, 3 pont a leggyakoribb érték, amihez viszonyítva 
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86. ábra  A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisági eloszlása a kognitív nyelvi kompetenciateszten 
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nagyjából normál eloszlást mutat a többi pont gyakorisága (leszámítva a kiugróan sok 0 
pontos tanulót). Ez jelzi, hogy a többségnek hiányos a feladatban mért angol szókincsbeli, 
illetve nyelvtani tudása. A legnagyobb hiányosságok a mért lexikai és nyelvtani mutatókban a 
magyar kontroll csoportban jelentkeztek, akiknek 82%-a csak 0-2 pontot szerzett ebben a 
feladatban.   

A 86. ábra összesítve mutatja be a három mintának a hét kognitív nyelvi kompetenciát 
mérő feladatban elért eredményeit, ami alátámasztja a továbbiakban összegzett konklúziókat.  

A magyar kísérleti, a magyar kontroll és a walesi kontroll csoportok angol kognitív nyelvi 
kompetenciateszten elért eredményeit párhuzamosan, feladatonként is vizsgálva az alábbi 
következtetéseket összesíthetjük:  

 
1. A walesi-angol tannyelvű középiskolás minta tanulóinak átlagban szignifikánsan 

magasabb szintű az angol bilingvis kognitív nyelvi kompetenciája, mint a magyar 
tanulóknak, átlagban 18%-al jobb a kísérleti, és 41%-al jobb a kontroll csoport 
tanulóinál.  

 
2. Az eredményeket összesítve, átlagban a walesi kontroll csoport egységesebb a 

magasabb szintű nyelvtudásában, de a feladatonkénti elemzés feltárja, hogy ez nem 
érvényes valamennyi mért mutatóra. A kísérleti csoport tanulóinak a tudása a kognitív 
nyelvi kompetencia terén elég heterogén, a közepes és jó felkészültségű többség 
mellett vannak kiemelkedően jó, és gyengébb vagy nagyon gyenge kognitív 
nyelvhasználati képességűek is. A hazai kontroll minta tanulóinak egységesen 
alacsonyabb szintű a kognitív nyelvhasználati képessége.   

 
3. A walesi diákok a kognitív nyelvi kompetencia mutatói közül elsősorban 

gazdagabb, választékosabb szókincsükkel bizonyultak kimagaslóan és lényegesen 
jobbnak, mint a magyar tanulók. Nemcsak jobban ismerik az árnyaltabb, 
speciálisabb, ritkábban használatos kifejezéseket, és az angol nyelvre jellemző nyelvi 
fordulatokat, de azokat egy elvontabb, többé-kevésbé dekontextualizált 
nyelvhasználati helyzetben is többnyire helyesen, magabiztosan képesek alkalmazni. 
A felmérés igazolta, hogy a walesi kontroll tanulók legjelentősebb nyelvi előnye ebben 
a lexikális tudásban jelentkezik, ami nagy valószínűséggel a mindennapi életben 
szerzett nagyfokú angol nyelvhasználati tapasztalanak köszönhető. Szókincs terén 
lemaradnak mögöttük a magyar-angol két tannyelvű iskolák tanulói, akik kevesebb 
nyelvhasználati tapasztalattal rendelkeznek, de tőlük szignifikánsan gyengébb és 
hiányosabb a magyar kontroll tanulók lexikális ismerete.   

A feladatonkénti elemzés feltárta, hogy a kognitív nyelvi kompetencia mutatói 
közül a komplexebb grammatikai szabályok ismerete és használata terén a 
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8. táblázat  A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok eredményei 
a bilingvis kompetencia két szintjét mérő teszteken és összességében   

 

Minimum pont Maximum pont Módusz Elért pontok 
átlaga  

Szórás A teszt 
feladatai 

Pont 
Kí. Ko W. Ki. Ko. W. Kí. Ko W. Kí. Ko. W. Kí. Ko. W. 

BICS (I) 
teszt 

44 7 0 13 43 43 43 37 22 37 32,6 21,7 34,34 6,732 8,944 5,292 

CALP (II) 
teszt 

44 0 0 12 41 43 41 27 10 32 24,1 13,9 32,3 9,709 7,441 5,554 

Összes 
teszt 

88 11 2 25 84 86 82 64 29 66 56,2 35,6 66,7 14,73 14,82 9,035 

 

magyar-angol két tannyelvű tanulók ugyanolyan magas szintű kompetenciával 
rendelkeznek, mint a walesi-angol két tannyelvű tanulók, sőt néha (bár nem 
szignifikánsan) túlszárnyalják őket. Szövegkörnyezetből kiragadott, de bizonyos 
támpontokat megadó nyelvhasználati szituációban jobban felismerik az odaillő 
igeidőket, és helyesen alkalmazzák az igeidők használatára vonatkozó nyelvtani 
szabályokat. A magyar kontroll csoport a nyelvtani tudás és alkalmazás terén is 
szignifikánsan lemaradt a másik két mintához viszonyítva. 

 A walesi kontroll tanulók választékosabb szókészlete nem mindig párosul 
fejlettebb metanyelvi tudatossággal is. Nyelvhasználati jártasságuknak köszönhetően 
magabiztosan és sikeresen tudják bővebb lexikális tudásukat, alapvető nyelvtani 
ismereteiket és a birtokukban levő egyéb nyelvi eszközöket mozgósítani elvont 
kognitív funkciókban, de kevésbé magabiztosak a nyelvtani fogalmak tudatos 
alkalmazásában. Az angol nyelvről való ismeret és annak tudatos alkalmazása 
főleg a nyelvtan terén a kísérleti tanulóknál a leginkább tetten érhető. A kontroll 
tanulók ebben a kognitív nyelvi kompetenciamutatóban is szignifikánsan lemaradtak a 
mási két mintához képest. 

   
Rövid összegzéseképpen megfogalmazható, hogy bár a walesi-angol minta tanulói a 

kognitív nyelvhasználati képességben lényegesen felülmúlják a magyar-angol két tannyelvű 
tanulókat, a hazai körülmények között a két tannyelvű oktatási típus az, amelyikben a tanulók 
kognitív funkcióban is hatékony angol nyelvtudást szerezhetnek, és ebben versenyképesek a 
walesi-angol két tannyelvű tanulókkal. Ez minden bizonnyal részben annak a nyelvhasználati 
tapasztalatnak köszönhető, amit a tanulók az angol nyelv tannyelvként alkalmazása során 
szereznek, hiszen ez a szókincs fejlesztésén kívül növeli a bonyolultabb nyelvezet 
használatában való jártasságot, miközben rögzülnek és tudatosulnak a tanulókban a nyelvtani 
szabályok, amelyeket elméletben az angol nyelvi órákon tanultak. A kontroll csoport 
alacsonyabb szintű kognitív nyelvi kompetenciája annak tulajdonítható, hogy, mivel a 
nyelvhasználat az angol nyelvi órákra korlátozódik, alaposabb, mélyebb nyelvi 
tapasztalatszerzésre nincs lehetőségük.  

1. 4. 3.  Az angol bilingvis kompetencia két szintjének összehasonlítása a kísérleti, a 
hazai kontroll és a walesi kontroll mintákban 

A továbbiakban megvizsgáljuk a bilingvis kompetencia két szintjében, a felszíni és a 
kognitív nyelvhasználatban elért eredmények egymáshoz való viszonyát a három mintában. A 
8. táblázat összesíti három minta BICS és CALP teszteredményeit és azok legfontosabb 

statisztikai mutatóit, a 87. ábra pedig szemlélteti az elért relatív átlagokat, ami az eredmények 
egyik legfontosabb mércéje. Jól látható, hogy mindhárom mintában a felszíni nyelvi 
kompetenciát mérő teszten elért átlagok magasabbak, mint a kognitív nyelvi teszten elértek. 
Az is szemléletes, hogy összesítve is a walesi kontroll minta tanulói a legeredményesebbek, 
utána a magyar-angol kísérleti minta tanulói következnek, és a leggyengébben a hazaikontroll 
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87. ábra  A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok teljesítménye a 
bilingvis kompetenciateszteken  
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minta tanulói teljesítettek. Érdekes, hogy a kísérleti mintának a felszíni nyelvi 
kompetenciamérésen elért magasabb teljesítménye megegyezik a walesi kontrollnak a 
kognitív nyelvi teszten teljesített gyengébb eredményével. A két magyar mintában a felszíni 
nyelvi kompetenciának a kognitívhez viszonyított 17-18%-al magasabb szintjéről a 1.3.1 
részben már igazoltuk, hogy szignifikáns nyelvi különbséget takar, és megfogalmaztuk, hogy 
a magyar tanulóknak a mindennapi életben kommunikálásra alkalmas angol nyelvtudása 
lényegesen jobb, mint az elvont gondolkodás eszközeként funkcionáló kognitív 
nyelvhasználata. Ha a walesi csoportban összehasonlítjuk a bilingvis kompetencia két mért 
szintjét, azt találjuk, hogy szintén a felszíni nyelvi kompetenciájuk a fejlettebb, de kisebb 
különbséggel, hiszen a BICS és CALP tesztek pontátlagai között csupán 2 pont különbség, 
ami 5%-nak felel meg. Bár látszólag ez nem nagy eltérés, a statisztikai 

szignifikanciavizsgálat47 alapján lényegesnek bizonyult, vagyis, akárcsak a magyar 
tanulóknál, a walesi tanulók felszíni nyelvhasználati képessége is lényegesen jobb a kognitív 
nyelvhasználati képességüknél.  

Az elemzések alapján tehát levonhatjuk a konklúziót, hogy függetlenül attól, hogy milyen 
nyelvi közegben (természetes kétnyelvű vagy egynyelvű), vagy milyen oktatási típusban 
(magyar-angol két tannyelvű, walesi-angol két tannyelvű vagy magyar egynyelvű az 
angolt idegen nyelvként oktató iskolában) szerzik a tanulók az idegennyelv-tudásukat, a 
felszíni nyelvi kompetencia gyorsabban fejlődik és magasabb szintű lesz a középiskolai 
tanulmányok során, mint az idegen nyelven való elvont gondolkodáshoz is szükséges 
kognitív nyelvi kompetencia. A kisebbségi nyelvtanulók bilingvis kompetenciáit vizsgáló 
tanulmányok eredményei is erre a következtetésre jutottak (Baker, 2002; Cummins, 2003b; 
Göncz 2004, 2007; Skutnabb-Kangas, 1984).  

A bilingvis kompetencia két szintje közötti kapcsolatot statisztikai korrelációvizsgálattal 
tanulmányozva, a walesi mintában is szoros pozitív összefüggést48 találtam, vagyis azoknak a 
tanulóknak, akiknek magas szintű a felszíni nyelvi kompetenciája, a kognitív nyelvi 
kompetenciája is magas színtű, és akiknek gyengébb a felszíni, azoknak gyengébb a 
kognitív nyelvi kompetenciája is. 

A walesi minta a felszíni nyelvhasználatban 5%-al, a kognitív nyelvhasználatban 18%-al 
bizonyult lényegesen jobbnak, mint a kísérleti csoport, és ebből alakult ki, az átlagban 12%-al 
jobb bilingvis nyelvi eredménye. Természetesen, ha az egyes nyelvhasználati szinteket mérő 
tesztekben külön-külön szignifikánsan jobb eredményt ért el a walesi csoport, akkor az 
összesítetett fölényük is szignifikáns. A walesi kontrollnak a magyar kontrollhoz viszonyított 
angol bilingvis fölénye még ettől is jelentősebb, összesítve átlagban 36%, mert a felszíni 
nyelvi teszt mutatóiban 19%, a kognitív nyelvi teszt mutatóiban 41%-al értek el jobb 

                                                 
47 A walesi minta BICS és CALP teszteredményei közti különbségről az egymintás t-próba t=3,571, df=111 és 
p=0,001 értékei alapján kijelenthetjük, hogy szignifikáns.  
48 A korreláció értéke=0,387 és p=0,000 
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88. ábra  A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok bilingvis 
kompetenciáit mérő teszteredmények hisztogramjai   
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eredményt. Mindezen eredmények megerősítik azt a tényt, amit az adatok más jellegű 
megvilágításakor már megfogalmaztunk: a három minta közül a walesi kontroll 
rendelkezik a legmagasabb szintű bilingvis kompetenciával, a legalacsonyabb szintűvel a 
hazai kontroll, a kísérleti minta bilingvis kompetenciája pedig szignifikánsabban jobb, 
mint a hazai kontrollé, de szignifikánsan gyengébb, mint a walesi kontroll mintáé. 

Érdemes megvizsgálni a minták összesített bilingvis teszteredményei közti különbségeket 
alaposabban, mert akkor kiderül, hogy bár szignifikáns a három csoport eredményei közti 
eltérés, de nem ugyanolyan mértékű. A kísérleti csoport 12%-al gyengébb a walesi 
kontrolltól, de 24%-al jobb az utána következő magyar kontrolltól. Tehát összegezve, a hazai 
kontroll lemaradása az angol bilingvis kompetenciában a kísérleti csoporthoz viszonyítva 
kétszer akkora, mint annak a lemaradása a walesi kontrollhoz képest.  

Ebből arra lehet következtetni, hogy az angol nyelvnek tannyelvként való használata 
rendkívül módon fejleszti a bilingvis kompetenciákat, és a hazai körülmények között a 
magyar-angol kétnyelvű oktatási típusban résztvevő magyar tanulók nyelvi szintje 
közelít a természetes kétnyelvűségi körülmények közötti walesi-angol kétnyelvű 
oktatásban résztvevő tanulókéhoz. Hozzájuk képest az angolt csak nyelvi órákon tanuló 
magyar középiskolások bilingvis nyelvhasználati képessége kétszeres, a walesi 
kétnyelvűekhez képest pedig háromszoros lemaradást mutat.  

Ezt a 88. ábra hisztogramjai az eddigi ábrákhoz viszonyítva kicsit másképpen szemlélteti, 
hiszen a felszíni és a kognitív nyelvi kompetenciatesztek összesített 88 pontjának a 

csoportosítva rendezett eloszlását mutatja be a három mintában párhuzamosan. A 
hisztogramok nagyjából követik a normál eloszlási görbéket, amelyeknek az eltérő tanulói 
létszám miatt eltérő a méretük. A görbék helyzete, vagyis, hogy a tanulókat jelentő oszlopok 
milyen eredmények köré milyen mértékben csoportosulnak, szemlélteti a minták tanulóinak a 
teljesítményét, a görbék alapja pedig a szélső értékek közti intervallumot. Ezek ismeretében a 
hisztogramokról leolvashatóak a már megfogalmazott következtetések és a 8. táblázatban is 
szereplő szórásokra vonatkozó adatok is. Látható, hogy a kísérleti és a hazai kontroll 
eredményeinek a szórása viszonylag nagy és nagyjából megegyező mértékű, ami azt jelenti, 
hogy mindkettőnek a tanulói nagyon eltérő szintű bilingvis kompetenciákkal rendelkeznek, de 
ez más értékeknél igaz. A kísérleti tanulók teljesítményei, bár vannak gyengébbek is, 
többségében 50% fölötti értékeknél tömörülnek, kialakítva a 64%-os viszonylag magas 
átlagteljesítményt, míg a magyar kontroll tanulók többsége 40% körül csoportosul, ami az 
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89. ábra  A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportok pontjainak 
gyakorisága a bilingvis kompetencia két szintjét mérő teszteken  
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átlaguk is, mert attól jobb, illetve gyengébb eredményt nagyjából ugyanannyian értek el. 
Sokkal magasabb szintű és egységesebb a walesi kontroll tanulók bilingvis kompetenciája, 
mert többnyire 80% körül teljesítettek (bár átlaguk 76%) lényegesen kisebb szórással, hiszen 
60% alatti és 90% fölötti eredményt alig néhányan értek el.  

Az összesített pontok gyakoriságát ábrázoló görbék (89. ábra) látványosan szemléltetik a 
három mintának az előbbiekben bemutatott eredményeit. Követhető, hogy milyen pontok 

eloszlásából alakult ki a walesi minta legmagasabb (76%-os), a magyar kontroll leggyengébb 
(40%-os) és a magyar-angol kísérleti minta kettő közötti (64%-os), de a walesihez kétszer 
közelebb levő összteljesítménye.  

Az angol nyelvi bilingvis kompetencia két szintjének, a felszíni és a kognitív nyelvi 
kompetenciáknak az egymáshoz való viszonyítása, és az összesített eredményeknek a 
párhuzamos vizsgálata a kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll csoportokban az alábbi 
következtetéseket eredményezi:  

 
1. A magyar-angol tannyelvű középiskolás minta tanulóinak szignifikánsan, 

átlagban 12%-al gyengébb szintű a mindkét nyelvhasználati (felszíni és kognitív) 
szintet magába foglaló angol bilingvis kompetenciája, mint a walesi kontroll csoport 
tanulóinak. A hazai kontroll csoport bilingvis kompetenciája hozzájuk képest 24%-al 
gyengébbnek bizonyult, a walesi kontrollhoz képest pedig 36%-al.  

 
2. Összehasonlítva az angol bilingvis kompetencia két szintjét, mindhárom 

mintában eredményesebbek voltak a tanulók a konkrétabb, a mindennapi élethez 
szorosabban köthető felszíni nyelvi kompetenciamutatókban, mint a magasabb 
szintűnek tekintett, elvontabb, több metanyelvi tudatosságot elváró kognitív nyelvi 
kompetenciát mérőkben. Ez az eredmény alátámasztja azt a gondolatot, hogy a felszíni 
kompetencia egy könnyebben megtanulható, alacsonyabb nyelvhasználati szintet 
jelent, mint a sikeres iskolai oktatáshoz, illetve absztrakt gondolkodáshoz szükséges 
kognitív nyelvhasználati szint.   

A két szint közötti eltérés mértéke lényegesen kisebb (5%) a legmagasabb szintű 
bilingvis kompetenciájú walesi mintában, mint a magyar mintákban, amelyeknél ez a 
különbség nagyjából egyforma (18%). Ez azt sugallja, hogy egy bizonyos magasabb 
szintű nyelvtudásnál a kognitív nyelvhasználati lemaradás csökken, mintegy 
felzárkózik a jobb felszíni kompetenciához. Ehhez hasonló következtetést 
eredményezett a felszíni és kognitív nyelvi kompetenciaszintek évfolyamonkénti 
változásának az összehasonlítása a két magyar mintában (lásd 1. 3. 4 rész), amikor 
megfogalmaztam, hogy a kísérleti csoportban az utolsó évfolyam, amelyiknek a 
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9. táblázat   A kísérleti és a magyar kontroll csoport eredményei a biológia 
analógiás gondolkodásmérő teszten 

Minimum 
pont 

Maximum 
pont Módusz Elért pontok 

átlaga  Szórás A teszt 
feladatai 

Elérhe
tő 

pont Kís. Kon. Kís. Kon. Kís. Kon. Kís. Kon. Kís. Kon. 

B/ex1 5 0 0 5 5 5 3 3,35 3,09 1,610 1,479 

B/ex2 2 0 0 2 2 2 1 1,34 1,34 ,688 ,644 

B/ex3 20 0 0 20 20 9 15 11,02 10,35 5,278 5,331 

B/szóanal. 20 0 1 20 19 13 14 11,74 12,92 3,695 2,762 

összes 47 6 1 45 43 26 31 27,45 27,69 8,468 7,859 

 

bilingvis kompetenciája a legjobb volt, elsősorban a kognitív nyelvhasználat területén 
mutatott kiugróan magas nyelvi fejlődést.  

 
3. Korrelációvizsgálatok igazolják, hogy a felszíni és a kognitív nyelvi 

kompetenciák szorosan korrelálnak, a magasabb felszíni kompetenciával 
rendelkezőknek általában a kognitív nyelvi kompetenciái is fejletettebbek, és ez az 
összefüggés mindhárom minta tanulóira igaz.  

   
Összegzésképpen megfogalmazható, hogy az angol bilingvis kompetencia (amely magába 

foglalja a felszíni és kognitív nyelvi képességeket) kialakításában és fejlesztésében az iskolai 
nyelvi tanórai oktatáson túl a legfontosabb tényező magának a nyelvnek a használata, aminek 
köszönhetően a walesi természetes kétnyelvűségi közegben élő tanulók rendelkeznek a 
legfejlettebb bilingvis kompetenciákkal. A kevesebb angol nyelvhasználati tapasztalattal 
rendelkező magyar-angol két tannyelvű középiskolások bilingvis kompetenciája alacsonyabb 
szintűnek bizonyult, de többszörösen felülmúlja a hazai kontroll csoportot, akiknek a 
legkevesebb a jártassága az angol nyelv használatában. 

A vizsgálat eredményei ismét egyértelműen bizonyítják, hogy mind a felszíni, mind a 
kognitív nyelvhasználati képességek, vagyis általában a bilingvis kompetenciák fejlesztésére 
az angol nyelv tannyelvként való használata a legjobb módszer hazai körülmények között, 
amit a hagyományos idegen nyelvtanítási módszerek nem pótolhatnak. 

 
 

2. A biológia területspecifikus analógiás gondolkodásmérés eredményei, az 
adatok elemzése és értékelése 

A biológia területéhez kapcsolódó analógiás gondolkodásmérés adatait A vizsgálat 
résztvevői részben bemutatott, a relevánsnak tekintett tulajdonságokban kiegyenlített 3. és 4. 
évfolyamos magyar-angol tannyelvű kísérleti (321) és magyar egynyelvű kontroll minták 
tanulói (383) szolgáltatták, akiknek a teszteredményeit és azok statisztikai mutatóit a 9. 
táblázatban összesítettem. 

A két minta eredményessége közötti eltérés alapján vontam le következtetéseimet a két 
oktatási típusnak az analógiás gondolkodást befolyásoló hatásáról, illetve a kísérleti csoport 
biológia területspecifikus angol kognitív nyelvhasználati képességéről. Az eredmények 
összehasonlítását évfolyamonként is elvégeztem, mert bár így kisebb létszámú csoportok 
adataival dolgoztam, az egy évfolyambeliek eredményei relevánsabban hasonlíthatóak. A 
harmadik és negyedik évfolyamok eredményeit egymással is összevetettem mindkét 
mintában, mert ez az analógiás gondolkodás, illetve a biológiához kapcsolódó angol célnyelvi 
kompetencia fejlődését igazolhatja. Mivel eltérő jellegűek voltak a feladatok, az 
összehasonlító elemzéseket feladatonként is elvégeztem, így feltárható, hogy mely 
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90. ábra   A kísérleti és a kontroll csoportok tanulói által szerzett pontok relatív 
gyakorisági eloszlása 
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gondolkodási területeken, illetve feladat típusban van nagyobb eltérés a kísérleti és a kontroll 
tanulók között. A teszteredmények néhány háttérjellemzővel való korrelációját is 
megvizsgáltam, és a két mintát ebből a szempontból is összehasonlítottam. 

2. 1.  A kísérleti és a kontroll csoportok eredményeinek összehasonlító elemzése és 
értékelése  

A két minta teszteredményeit összesítő adatokból első ránézésre nagyon hasonló 
teljesítményekre következtethetünk. A kontroll szóanalógiás válaszait kivéve, mindkét 
mintában volt 0 pontos tanuló mindegyik feladatban, és volt maximális pontszámú válasz is. 
Viszont egyik mintában sem volt olyan tanuló, aki mind a 47 pontot megszerezte volna; a 
kísérletiben 45, a kontrollban 43 pont volt a maximum. Mivel ezek a szélsőséges eseteket 
jelentik, a vizsgált minták eredményeit a módusz, az átlagok, és az elért pontok szórása 
jobban jellemzik. A kontroll minta 31 pontos módusza jóval magasabb, mint a kísérleti mintáé 
(26 pont), de az átlagaik között alig van eltérés (a kísérleti átlag 27,45, a kontroll átlaga 
27,69). Annak ellenére, hogy a két minta pontátlagai nagyon hasonlóak, ha a pontok 
gyakorisági eloszlási grafikonjait összehasonlítjuk (90. ábra), találunk eltérést. Az 1-12 kevés 

pontot elérő tanulók között többen vannak a kontroll mintából, a 41-45, tehát sok pontot 
szerzők között pedig jóval többen vannak a kísérleti tanulók. Ennek ellenére a kontroll átlaga 
jobb, mert a többségük sikeresebben oldotta meg a feladatokat, elsősorban a 28-36 pontot 
elérők között nagyobb az arányuk. A két minta hisztogramjai (91. ábra) kiemelik az előző 
megállapításokat, vagyis hogy a kontroll nagy része jobban teljesített (31 pont körül), de a 

kontrollban több a gyengébb eredményű tanuló is, és a kísérleti minta nagyobb szórása annak 
köszönhető, hogy köztük viszont több a 40 pont fölöttit elérő tanuló. 

91. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport tanulói által szerzett pontok gyakorisági 
eloszlása 
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Mean =27,45
Std. Dev. =8,468
N =321  

Mean =27,69
Std. Dev. =7,859
N =383
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A két csoport pontátlagai közti eltérés a kétmintás t-próba szignifikanciavizsgálata49 
alapján a véletlennek köszönhető, tehát a biológia területéhez kapcsolódó analógiás 
gondolkodásmérő tesztet egyforma eredményességgel oldották meg a biológiát angolul tanuló 
és a tesztet angolul megíró kísérleti és a biológiát magyarul tanuló és a tesztet magyarul 
megíró kontroll tanulók. Az elemzést összesítve látjuk, hogy átlagban nincs lényeges 
különbség a két minta tanulóinak az analógiás gondolkodási képessége között. Ennek 
ellenére, a kísérleti csoportból sokan nyújtanak olyan kimagaslóan magas eredményt, 
amilyenre a kontroll tanulók nem képesek, bár anyanyelvükön gondolkodhattak a megoldandó 
problémákon. Ebből a tényből arra következtethetünk, hogy egy szűkebb rétegben (a 
legjobbak között) az angolul gondolkodók analógiás gondolkodása fejlettebb, mint az 
anyanyelvükön gondolkodóké, de ezt nem általánosíthatjuk az egész mintára.  

Mindenesetre az beigazolódik, hogy a kísérleti tanulók, akiktől a teszt feladatai elvárták az 
angol nyelven való gondolkodást a biológia bizonyos területein, nem maradtak le a 
biológiához kapcsolódó angol kognitív nyelvhasználatukban (CALP) az anyanyelven 
tanulóktól , vagyis az angol tannyelvet átlagban ugyanolyan eredményesen használják a teszt 
által elvárt kognitív funkciókban, mint a kontroll tanulók a magyar anyanyelvüket. Ez egyben 
igazolja, hogy a biológia területspecifikus gondolkodásuk és az ahhoz szükséges angol 
nyelvi szintjük is megfelelően magas ahhoz, hogy angol nyelven sikeresen tanulják a 
biológia tantárgyat. 

Természetesen azt nem tudjuk ezzel a teszttel mérni, hogy vajon milyen okból teljesített a 
kísérleti tanulók egy része a kontrollhoz képest alacsonyabb szinten. Valóban az analógiás 
gondolkodási képességük alacsonyabb szintű, vagy egyszerűen az angol biológia 
szakszókincsük szegényesebb? Vagy mindkettő? Nagy valószínűséggel a biológia területéhez 
kapcsolódó passzív szókincsük kissé hiányos, illetve a szavak lehívása nem volt mindig 
sikeres, hiszen ezeket a kifejezéseket nagyon ritkán, a biológia tanórákon (amikor heti 2 
órában eltérő biológiai területek szavaival találkoznak) és esetleg néha angol nyelvi órákon 
használják, ellentétben a magyar kifejezésekkel, amelyekkel a szűkebb és a tágabb nyelvi 
környezetben is gyakrabban találkozhatnak a tanulók, hiszen mindenki magyarul beszél 
körülöttük. Ezen túl, többnyire a nyelvújítás eredményeként létrehozott magyar biológiai 
szakszavak nagy része a köznyelvben is elterjedt, vagy más, egyszerűbb köznyelvi szavakkal 
szemantikailag szoros kapcsolatban van, ami megkönnyíti a megértésüket és használatukat. 
Ezzel ellentétben az angol biológiai szakkifejezések általában nem épülnek be az angol 
köznyelvbe, megtartották szigorúan tudományos jellegüket, és többnyire csak a latin vagy a 
görög ismeretében bírnak direkt jelentéssel, így a tanulók számára a mentális lexikonban való 
tárolás, és a felismerés is nehezebb. (Külön tanulmányt érdemelne a két nyelv biológiai 
szókészletének lexikai összehasonlítása az iskolai oktathatóság szemszögéből).  

2. 2.  A kísérleti és a kontroll csoportok eredményeinek feladatonkénti összehasonlító 
elemzése és értékelése  

Azt nem tudjuk megállapítani, hogy milyen mértékben befolyásolta a tanulók 
teszteredményét a gondolkodási képességük és mennyire a nyelvtudásuk, hiszen a 
gondolkodás verbális mérésekor a gondolkodás a nyelvtől (akár anyanyelv, akár idegen 
nyelv) annak reprezentációs ereje miatt nem választható el (Bickerton 2004; Csapó 1992). 
Ennek ellenére érdemes megvizsgálni az eredményeket feladatonként is, hiszen azok más-más 
mutatókat és másképpen mértek. A két mintának ez egyes feladatokban elért eredményeit a 
92. ábra oszlopdiagramjain vizsgálva láthatjuk, hogy nincs látványos eltérés; még a 

                                                 
49 A Levene teszt F értéke (F =1,757, p=0,185) alapján a két minta varianciái között nincs lényeges eltérés. A 
df=702 mellett t=-0,393, és p=0,694 azt igazolja, hogy a két minta teszteredményei közti különbség, nagy 
valószínűséggel a véletlennek köszönhető, vagyis statisztikailag nem lényeges (a t negatív értéke jelzi, hogy ha 
kevéssel is, de a kontroll a jobb). 
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92. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport teljesítménye a biológia analógiás 
feladatokban 
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legalacsonyabb (a 3. feladatban a kontroll minta 51,7%-a) és a legmagasabb (a 2. feladatban a 
kontroll minta 67,1%-a) átlagok is közel vannak egymáshoz. Látható, hogy a kontroll csoport 
nem szignifikánsan jobb eredménye úgy alakult ki, hogy az 1. és a 3. feladatokban a kísérleti 
tanulók, a 2. feladatban és a szóanalógiákban pedig a kontroll tanulók értek el kicsit jobb 
eredményt.  

Mindkét minta a sejt-gyár analógián alapuló 3. feladatot találta a legnehezebbnek, abban 
viszont eltérnek, hogy melyik volt számukra a legkönnyebb. A kísérleti minta az 1. 
feladatban, amelyikben a forrás analógia (Donders-féle modell) segítségével kellett a 
tüdőműködésről gondolkodni, volt a legsikeresebb (67%), a kontroll viszont a 2. feladatban 
(67,1%), amelyikben a bőr és a vér, mint a szervezet védelmi vonalai analógiát kellett 
megmagyarázni. A kontroll az 1. feladatot, amelyik a kísérleti mintának olyan könnyűnek 
bizonyult, a szóanalógiáknál (4-23. feladatok) is nehezebbnek találta, míg a kísérleti 
tanulóknak a szóanalógiák nehezebbek voltak, mint a 2. feladat. Így a feladatok nehézségi 
sorrendje a kísérleti mintánál: 1., 2., szóanalógiák, és 3. feladat. A kontroll mintánál pedig: 2., 
szóanalógiák, 1., és 3. feladat. 

Ha szignifikanciavizsgálatokkal50 elemezzük, hogy a két mintának az egyes feladatokban 
elért eredményei közötti eltérések lényegesek-e, azt találjuk, hogy az 1. feladatban a kísérleti 
minta (5,3%-al) szignifikánsan jobb, mint a kontroll, a kontroll viszont a szóanalógiákban (4-
23. feladatok) 5,9%-al jobb, ami szintén szignifikánsnak bizonyult. A 2. feladatban, bár csak 
0,3%-al, de jobb volt a kontroll a kísérleti mintánál, a 3. feladatot pedig a kísérleti tanulók 
oldották meg 3,4%-al sikeresebben, viszont ezek az eltérések nem szignifikánsak. Tehát két 
feladatban a kísérleti tanulók voltak jobbak összesen 8,7%-al, a másik két feladatban pedig a 
kontroll tanulók 6,2%-al, összesítve mégis a kontroll minta lett elhanyagolhatóan (0,5%-al) 
eredményesebb. Levonhatjuk a következtetést, hogy annak ellenére, hogy a két minta 
összteljesítménye között lényegében nincs különbség, az egyes mért mutatókban igen. 

Most vizsgáljuk meg közelebbről a két minta eredményeit az egyes feladatokban, hogy 
lássuk, miben van lényeges eltérés a két minta tanulóinak biológiaspecifikus 
gondolkodásában.  

Az 93. ábrán látható, hogy az 1. feladatban szerzett pontok gyakorisági eloszlása a kisebb 
(0-2-ig) pontoknál teljesen hasonló a két csoportban. 3 pontnál a kontroll csoport gyakorisága 
kiugró, attól többet viszont egyre kevesebben érnek el, miközben a kísérleti tanulók aránya 3 

                                                 
50 A kétmintás t próba alapján a Bex1. feladatban a kísérleti minta szignifikánsan jobb, mint a kontroll, mert 
eltérő varianciák mellett (a Levene teszten F=8,578; p=0,003) df=657,446; t= 2,264 és p=0,024 (vagyis p<0,05). 
A Bex2. feladatban azonos varianciák esetén (a Levene teszten F=2,797; p=0,095) df=702, t=-111 és p=0,912, 
amely nem szignifikáns eltérésre utal, hasonlóan a Bex3. feladatban mérthez (a Levene teszten F=0,09; p=0,764; 
df=702 mellett t=1,68 és p=0,093). A szóanalógiás (Bex4-23) feladatokban ismét eltérnek a minták varianciái (a 
Levene teszten F=33,63; és p=0,000), és df=582,8 mellett a t=-4,712, a p=0,000, ami azt jelenti, hogy a kontroll 
minta eredménye lényegesen jobb a kísérletiétől. 
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ponttól egyenletesen nő a maximális pont felé (13,4%, 25,2%, 31,8%), ami a leggyakoribb 
érték is. Ennek köszönhető, hogy ebben a feladatban a biológiát angolul tanuló minta 

szignifikánsan jobb, mint a magyar kontroll. Ha felidézzük, hogy mit mért a feladat51, akkor 
megfogalmazhatjuk, hogy a kísérleti tanulók az útmutatást (a közvetítőeszköz-magyarázatot 
és azonosítási stratégia-leírást) jobban megértették, mint a kontroll tanulók, és a rendelkezésre 
álló konkrét információ (a lerajzolt modell, mint forrásanalógia) alapján eredményesebben 
tudtak az elvont tüdőműködéssel (mint célanalógia) kapcsolatosan szerkezeti-működési 
összefüggést találni. A kognitív mentális folyamat eredményeként megadott válaszaikat 
képesek voltak verbálisan helyesen megfogalmazni angol tannyelvükön, jobban, mint a 
kontroll tanulók az anyanyelvükön. Ez bizonyítja, hogy az angolul tanulók a biológia adott 
területéhez kapcsolódó analógiás gondolkodásuk során sikeresebben alkalmazzák az 
összehasonlítást, jobb az ábra felismerésük és a verbálisan megadott információt is 
jobban hasznosítják a szerkezeti-működési összefüggések felismerésére. Ez egyben 
magas szintű angol kognitív nyelvi kompetenciájukat is igazolja. Az adott feladatban 
elvárt analógiás gondolkodási folyamatokban az angol tannyelvűeknél jobban működik a 
nyelv a megfelelő kognitív funkcióban, mint a magyar tannyelvűeknél. Ennek elméletileg 
lehetne az oka az, hogy jobban ismerik a használt angol célnyelvet (a köznyelvi és szaknyelvi 
részét is tekintve), mint a kontroll tanulók a magyar anyanyelvüket, aminek viszont a hazai 
középiskolai két tanítási nyelvű oktatás nyelvi hátterét ismerve nincs realitása. Sokkal 
valószínűbb magyarázat lehet az, hogy az angol nyelven (is) tanulóknak a vizsgált területhez 
kapcsolódó analógiás gondolkodási képessége fejlettebb, mint az egy nyelvet használóknak, 
ami természetesen annak tulajdonítható, hogy ezek a tanulók az anyanyelvük mellett egy 
másik nyelvet is használnak az iskolai tanulási folyamatokban. Feltételezhetően a két nyelv 
használata biztosít olyan körülményeket, amelynek köszönhetően a tanulók gondolkodása 
jobban kiteljesedik, és a kétnyelvűségi kutatók által megfogalmazott pozitív hatás érhető 
tetten (Falsgraf, 1998; Greene, 1998; Krashen, 1998, 1999; Krashen, at al., 2000; Krashen és 
McField, 2005; Niemeier, 1999; Ramirez, 1998; Tinajero, 2005). 

A 2. feladatot, amelyikben a hadászatból kölcsönzött elsődleges és másodlagos védelmi 
vonal absztrakt analógiát kellett az emberi szervezet védelmét szolgáló szervek (bőr, vér és 
alkotói) működésének szintén absztrakt területén alkalmazni, a kísérleti és a kontroll minta 
tanulói átlagban ugyanolyan eredménnyel teljesítették (hiszen a kontroll 0,3%-al jobb 
eredménye egyáltalán nem szignifikáns). Ha megnézzük a feladatban elért pontok 
gyakoriságait (94. ábra), azt látjuk, hogy arányait tekintve kicsit több 0 pontos tanuló volt a 

                                                 
51 Az 1. feladatban a tanulók a megadott képi forrásanalógia (a Donders-féle modell rajza) alapján kellett a 
célanalógiára, a tüdőműködésre vonatkozóan következtetéseket levonni az összehasonlítás stratégiáját 
alkalmazva. A képpel szemléltetett konkrét szerkezettel analóg módon működő anatómiai részeket kellett 
megnevezni, és megfogalmazni egy elvont működési mechanizmus (a belégzés) okát. A feladat megoldásához a 
helyes elvégzett gondolkodási műveletek mellett alapvető biológiai fogalmak ismeretére is szükség volt a 
megfelelő tannyelven (mellkas/chest cavity; rekeszizom/diaphragm vagy légző izmok/respiratory muscles; 
légcső/trachea, windpipe; tüdő/lungs). 

93. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport pontjai a biológia analógiás teszt 1. 
feladatában  
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95. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport pontjai a biológia analógiás teszt 3. 
feladatában  
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kísérleti csoportban, ami azt jelentheti, hogy közülük vagy többen nem értették meg a 
feladatot, vagy nem jutottak el gondolatban a megoldáshoz, esetleg nem tudták megfelelően 
megfogalmazni a válaszukat, aminek a gondolkodási képesség hiányossága, de nyelvi 
hiányosság is lehet az oka. Azt is láthatjuk viszont, hogy a pontot szerzők között az 1 
pontosok aránya nagyobb volt a kontroll mintában (5,6%-al), amiből arra következtethetünk, 

hogy annak ellenére, hogy rájöttek az elvárt analógiás összefüggésre, azt elég sokan nem 
tudták mindkét esetre kiterjeszteni és megfelelő verbális formába önteni. A kísérleti mintában 
a kontrollhoz viszonyítva többen (2,5%-al) szerezték meg mindkét pontot, aminek alapján azt 
gondolhatjuk, hogy köztük többen voltak olyanok, akik ha megtalálták a forrásanalógia és 
célanalógia közti kapcsolatot, akkor azt mindkét esetre helyesen alkalmazták is. A bőr első 
védelmi vonal szerepét könnyebb volt megmagyarázni (szinte valamennyi 1 pontos ezt 
teljesítette), mint a vér második védelmi vonal funkcióját, ugyanakkor a könnyebb részre 
adott válasz megfogalmazása segíthetett a nehezebb magyarázat analóg módon történő 
megfogalmazásában. Úgy tűnik, hogy ezt hasznosították jobban a két tannyelvű tanulók, bár 
nem olyan arányban, hogy ez szignifikáns eltérést eredményezne. A kísérleti minta 2. 
feladatban elért átlageredménye egyértelműen bebizonyította, hogy a tanulók angol 
kognitív nyelvi kompetenciája magas szintű, a mért analógiás gondolkodási területen 
megegyezik az anyanyelvükön gondolkodó és fogalmazó kontroll tanulók kognitív nyelvi 
képességével.  

A 20 pontos 3. feladatban, amely valamennyiüknek a legnehezebb volt, aránylag sok 
kontroll tanuló nem szerzett egyetlen pontot sem (95. ábra). Ez azért is meglepő, mert ha 

igényelt is a feladat bizonyos biológiai háttérismeretet a sejt felépítéséről (amiről valamennyi 
tanuló tanult a mérés évében vagy az azt megelőző tanévben), a sejt-gyár analógia verbális 
leírása sok információt megadott a feladat első részének a megoldásához. Ha valaki egyetlen 
pontot sem tudott elérni, vagyis az analógia segítségével a gyáregységek működése alapján a 
feladatban megnevezett sejtalkotók egyikének sem tudta a funkcióját megadni (az 
összehasonlítás stratégiája egyetlen gyár-sejt elemnél sem volt sikeres), az analógiás 

94. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport pontjai a biológia analógiás teszt 2. 
feladatában  
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96. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport pontjai a biológia teszt szóanalógiás 
feladataiban 
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gondolkodási képesség alacsony szintjére utal, vagy komoly szövegértési gondokat jelez, 
amire inkább az angol nyelven tanulóknál számítanánk. A pontot szerzők nagyjából normál 
eloszlást mutatnak a pontok gyakoriságát tekintve mindkét mintában. A kísérleti minta 
leggyakoribb értéke viszonylag alacsony, csak 9 pont. A nagyon kevés pontot (0-3) szerzők a 
minta kis részét (7,3%-át) jelentik, míg a több pontot szerző tanulók két csoportba tömörülnek 
(4-10 pontot vagy 12-19 pontot értek el), és sok tanuló (kb. 32%-uk) teljesítménye volt 75% 
(15-20 pontos) vagy attól jobb. A kevés 0 pontos és a kiemelkedően sok 4-6 pontos tanuló 
jelenléte azt sugallja, hogy azok a tanulók, akiknek nem volt az adott témában megfelelő 
biológia háttérismeretük a sejtről, a szövegből több információt tudtak mozgósítani és 
sikeresen felhasználni, mint a hasonló helyzetben levő kontroll tanulók, akik között sok 0 
pontos lett. Ez a különbség a feladathoz való viszonyulásban abból adódhat, hogy az angol 
nyelven tanuló diák gyakran van olyan helyzetben a tanulás során, hogy a megadott szöveg 
tartalmát kell kikövetkeztetnie úgy, hogy esetleg nem minden szó jelentését ismeri, és ez a 
jártasság segíthetett a kognitív műveletek elvégzésekor a szöveg-adta információ egy 
bizonyos szintig való eredményesebb felhasználásában. A sok magas pontszámú tanuló a 
feladat verbális szerkezeti-működési összefüggés típusú első részét és a képi/verbális (a 
lerajzolt sejtben levő sejtalkotók beazonosítását elváró) második részét is eredményesen 
oldotta meg, ami azt bizonyítja, hogy a komplex gondolkodási műveletek során nekik sikerült 
a gyárleírás, az általuk megfogalmazott sejtalkotó funkciók, és a sejt ábra részletei közti 
kapcsolatot is helyesen megtalálni.  

A kontroll tanulók 15 pontos módusza magasabb volt, mint a kísérleti tanulóké, viszont a 
tanulók nagy többsége (73%-uk) ettől gyengébben teljesített, míg az ettől magasabb pontok 
felé meredeken csökkent a gyakoriság (csak 17%-uk volt ettől jobb). Észrevehető, hogy 
sokkal több kísérleti tanuló ért el magasabb pontszámokat, mint kontroll, ami a kevés 0 
pontos eredménnyel együtt a kísérleti tanulók 3,4%-al jobb átlagát eredményezte. Annak 
ellenére, hogy nem szignifikáns ez az eltérés, a feladatra szerzett pontok gyakoriságának a 
vizsgálatából megfogalmazhatjuk, hogy a kísérleti tanulók a verbális és képi információt 
eredményesebben használták az analógiás probléma megoldásához. 

A biológia tartalmú szóanalógiákban (4-23. feladatok) elért pontok gyakorisági eloszlását 
bemutató 96. ábrán szembeötlő, hogy minkét mintában nagyon kevesen szereztek kevés, csak 
0-7 pontot, de hasonlóan kevés a nagyon magas, 17-20 pontot elérők aránya is. A kontroll 
tanulók a 14 pontos leggyakoribb pont köré tömörülnek, és sokkal kisebb a pontjaiknak a 

szórása is, mint a kísérleti mintáé, amelynek a tanulói 8-16 pont között nagy szórással 
szereztek pontokat. A kísérleti minta leggyakoribb értéke a 13 pont volt, de sok tanulónak a 
megadott 20 mintaanalógiából csak 8-10-et sikerült helyesen felismerni és alkalmazni. 
Hozzájuk képest a kontroll minta sokkal eredményesebb volt, legtöbben 11-16 pontot 
szereztek. Ha figyelembe vesszük, hogy a feladatok sikeres megoldásához fel kellett ismerni a 
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97. ábra   A kísérleti és a kontroll csoport eredményei a biológia analógiás teszt 
feladataiban  

B. a. tesztBex4-23Bex3Bex2Bex1

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

R
el

at
ív

 á
tla

go
k

0,589

0,646

0,517

0,671

0,617

0,584

0,587

0,551

0,6680,670

kontroll

kísérleti

 

megadott két szó (forrásanalógia és célanalógia) közti összefüggést52, és ennek alapján 
kiválasztani a harmadik szóval ugyanolyan viszonyban levő kifejezést a disztraktorok közül, 
beláthatjuk, hogy a megfelelő kognitív műveletek elvégzéséhez nem elegendő a megfelelő 
gondolkodási képesség és némi biológia háttérismeret, de a feladat szavainak pontos 
jelentését is ismerni kell. És ebben a szóanalógiás feladatban az anyanyelvükön 
gondolkodó tanulók szignifikánsan (5,9%-al) jobbak voltak, mint a két tannyelvűek. 

Összesítve a feladatok elemzését, arra következtethetünk, hogy a két tannyelvű tanulók, 
akikről bebizonyosodott, hogy biológia területspecifikus angol kognitív nyelvi 
kompetenciájuk megfelelő szintű ahhoz, hogy angol tannyelven tanulják a biológia tantárgyat, 
szignifikánsan jobbak olyan analógiás gondolkodási feladatokban, amely bővebb képi 
és/vagy verbális háttér információt tartalmaz. Ilyen nyelvhasználati helyzetekben a 
rendelkezésre álló információt lényegesen eredményesebben tudják hasznosítani az 
összehasonlításon alapuló gondolkodási folyamatokban, mint a kontroll tanulók, akiknek a 
kép és szövegmegértéshez kötődő analógiás gondolkodási képességük alacsonyabb szintű. Ez 
elsősorban az 1. és a 3. feladatok eredményeiből következtethető. A kizárólag verbális 
jellegű, többnyire csak rövid szavak vagy kifejezések formájában megfogalmazott 
analógiás feladatokban, mint a biológia alapú szóanalógiák, viszont a kontrolltól 
szignifikánsan gyengébben teljesítettek. 

A magyarázat arra, hogy az angolul tanulók a kontrollnál gyengébben teljesítettek, amikor 
nincs ábra vagy szöveg kontextus és kizárólag csak a precíz szakkifejezés áll rendelkezésre, 
lehet az, hogy a kísérleti tanulók szakszókészlete szegényesebb, mint a kontroll tanulóké. A 
gyengébb teljesítmény oka viszont az is lehet, hogy a teljesen verbális nyelvhasználati 
helyzetben, mint a szóanalógiák, sokkal nehezebb lehívni a passzív szókészletből a ritkábban 
használatos biológia szakkifejezéseket, ha az angol nyelvű, mintha magyar. Ez utóbbi mellett 
szól az a már korábban tett észrevétel, hogy a magyar nyelvű biológia szakszókészletet 
nagyon eltér az angol nyelvre jellemző klasszikus nyelvekre épülő szakszókincstől, ami 
bizonyos fokig közérthetővé teszi a magyar biológia szakszavak többségét, és ami könnyítést 
jelenthetett a magyar tannyelvet használó kontroll tanulóknak, illetve hátrányt az angol 
nyelven tanulóknak. Ebből a megfigyelésből az a szakmódszertani tanulság is levonható, hogy 
a biológia angol nyelven való tanulásakor az ábrás, illetve más módon alkalmazott 
szemléltetés, illetve az analógiák és egyszerűbb hasonlatok alkalmazása még nagyobb 
fontosságú, mint magyarul oktatáskor, mert ezzel a különben nagyon verbális nyelvhasználati 
területet kissé konkrétabbá és kontextus gazdagabbá lehet tenni, és így segíteni a kétnyelvű 
oktatásban résztvevő tanulókat.  

A 97. ábra látványosan szemlélteti az előbbiekben levont következtetések alapjául szolgáló 
eltérő eredményeket az egyes eltérő módon mérő feladatokban. De az is jól látszik, hogy ha 

valamennyi feladat eredményét figyelembe vesszük, összességében nincs lényeges eltérés a 
két minta analógiás gondolkodási képességében.   
                                                 
52 rész-egész, azonos jelentés, ellentétes jelentés, struktúra-funkció, azonos halmazba tartozás, halmaz és eleme, 
időrendiség, ok-okozati összefüggés 
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10. táblázat  A kísérleti és kontroll csoport évfolyamainak a biológia analógiás 
teszten elért eredményei és annak statisztikai mutatói 

 
 

Tanulók 
száma 

Min. pont Max. pont Elért pontok 
átlaga 

Szórás (elért 
pontoké) 

Relatív átlag 
(%) Évfolyam 

 
Kís. Ko Kís Ko. Kís Ko. Kís. Ko. Kís. Ko. Kís. Ko. 

3 167 178 11 9 45 43 28,25 29,86 8,018 6,816 60,1% 63,5% 

4 154 205 6 1 43 45 26,59 25,81 8,877 8,227 56,6% 54,9 % 

összes 321 383 6 1 43 45 27,45 27,69 8,468 7,859 58,4% 58,9% 

98. ábra  A kísérleti és a kontroll csoport évfolyamainak az eredményessége a 
biológia analógiás teszten 
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2. 3.  A kísérleti és a kontroll csoportok eredményeinek évfolyamonkénti összehasonlító 
elemzése és értékelése  

Vizsgáljuk meg, hogy van-e eltérés a két évfolyam teszteredményeiben! A 3. és 4. 
évfolyamos tanulók ugyanazt a biológia területspecifikus analógiás gondolkodásmérő tesztet 
oldották meg, de abból kiindulva, hogy a szakszókincsük és a gondolkodási képességük eltérő 
lehet (a felsőbb éveseké várhatóan magasabb színvonalú), akárcsak az, hogy mikor szerezték 
meg az egyes feladatokhoz szükséges biológia alaptudást (a mérés évében vagy az előző 
tanévekben), valószínű, hogy az eredményeikben is van eltérés.  

Ha megvizsgáljuk a két minta egyes évfolyamainak az eredményeit és azok statisztikai 
jellemzőit (10. táblázat), azt látjuk, hogy a kontroll évfolyamok jobban eltérnek egymástól. A 
teszten a legeredményesebb a legnagyobb (64%-os) átlaggal és egyben a legkisebb szórással a 

kontroll 3. évfolyama, a leggyengébb eredményű (55%-os) évfolyam pedig a kontroll 4. 
évfolyama. A két kísérleti évfolyam átlagai nem mutatnak ekkora eltérést, a 3. évfolyam 3%-
al jobb, mint a 4. évfolyam, és pontjaik szórása is hasonló, ami a biológiához kapcsolódó 
analógiás gondolkodásuk hasonlóbb szintjére utal.  

Az eredményekből kitűnik, hogy a harmadikosok mindkét mintában sikeresebbek a 
negyedikeseknél. Ez részben talán azzal magyarázható, hogy azokat az alapvető, általánosabb 
biológiai ismereteket, amit a feladatok nagy része elvárt, ők a mérés előtti évben vagy a mérés 
évében tanulták, míg a felsőbb évesek két, illetve egy évvel a mérés előtt, tehát náluk a 
felejtés tényezője erőteljesebben ronthatta az eredményeket. E mellett az is valószínű, hogy a 
negyedikesek többsége a biológia tantárgy tanulását jobban elhanyagolja (mert a többségnek 
nem kell a továbbtanuláshoz), ami a hozzá kapcsolódó analógiás gondolkodást elváró 
feladatok megoldásában visszaveti őket.  

A két csoport párhuzamos évfolyamainak relatív átlagait szemlélteti a 98. ábra, amiből jól 
követhető, hogy a harmadikosok között a kontroll tanulók a jobbak, a 4. évfolyamon viszont a 
kísérleti tanulók. A kétmintás t-próba53 alapján, a harmadikos kontroll mintegy 3,4%-al jobb 
                                                 
53 A két minta harmadikosai esetében a kétmintás t-próba értékei eltérő varianciák mellett (a Levene teszten 
F=5,9; p=0,016) df=326,597; t=-2,008 és p=0,045, ami mivel p<0,05) szignifikáns eltérést jelent a kontroll minta 
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99. ábra   A kísérleti és a kontroll csoportok évfolyamai által elért pontok 
gyakorisága a biológia analógiás teszten 
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100. ábra . A kísérleti és a kontroll csoportok tanulói által évfolyamonként szerzett 
pontok eloszlása 
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eredménye statisztikailag is lényegese jobb a kísérletitől, viszont a negyedikes kísérleti 
tanulók csak mintegy 1,7%-al jobb teljesítménye nem bizonyult lényegesen jobbnak. Amiből 
levonhatjuk a következtetést, hogy a kísérleti harmadikosok szignifikánsan gyengébbek az 
analógiás gondolkodás mért területein, mint a kontroll harmadikosok, a negyedik 
évfolyamon viszont a két minta között nincs lényeges különbség.  

A további vizsgálatok azt is megmutatják, hogy a harmadikosok mindkét mintában 
nemcsak jobban, de sokkal egységesebben is tejesítettek, amit a párhuzamos évfolyamok 
pontjainak gyakoriságát bemutató 99. ábra szemléltet. Harmadikban kicsi az aránya azoknak, 

akik a teszten összességében nagyon kevés pontot értek volna el; 9 pont alatt senki sem 
teljesített, 20 pont alatt is kevesen, a többség pedig ettől több pontot szerzett. Az is jól látszik, 
hogy a kísérleti mintában több volt az alacsony pontszámú, de a legmagasabb pontokat is ők 
érték el, a kontroll tanulók pedig egységesebben jobban teljesítettek, de kevesebb kiemelkedő 
eredménnyel. A negyedikeseknél mindkét mintában nagyobb a pontok szórása, vagyis sokkal 
heterogénebbek a gondolkodási képességeik terén. Vannak nagyon alacsony pontszámúk és 
kevés a magas pontszámú, ami felejtésre utal, és összességében mindkét mintában gyengébb 
átlagot eredményez.  

Ha a mintákon belül végzünk összehasonlítást az évfolyamok között, amit a hisztogramok 
(100. ábra) kifejezően szemléltetnek, látjuk, hogy a kontroll negyedikesek eredménye a 
kimagaslóan jó harmadikosokéhoz képest jóval, 8,6%-al gyengébb, míg a kísérleti 

negyedikesek eredménye csak 3,5%-al gyengébb az előző évfolyamétól. A kísérleti 
negyedikesek viszonylagos kisebb teljesítménycsökkenése és a magasabb átlaguk is, arra utal, 

                                                                                                                                                         
javára. A negyedikeseknél azonos varianciák mellett (a Levene teszten F=0,244; p=0,622) df=357; t=0,856 
p=0,392, amely p érték a két minta eredményei közti nem szignifikáns eltérésre utal. 
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101. ábra  A kísérleti és a kontroll csoport évfolyamainak feladatonkénti relatív 
átlagai a biológia analógiás teszten 
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hogy a biológiai alapismeretek felejtése ellenére a feladatokban elvárt analógiás 
gondolkodásuk eredményesebb, mint a párhuzamos évfolyamé.   

Figyelemre méltó, hogy mindkét évfolyamon (az átlagoktól függetlenül) a kísérleti tanulók 
közül került ki a legtöbb kiemelkedően magas eredményű tanuló. A harmadikban 2%-uk 44-
45 pontot szerzett, míg ilyen magas eredményű tanuló a harmadikos kontrollban egyáltalán 
nem volt, pedig átlagban ők voltak a legjobbak. A kísérleti negyedikeseknek 3,5%-a szerzett 
41-44 pontot, a kontrollnak csak a 0,3%-a. Bár az elért pontok összességét tekintve 
statisztikailag a kísérleti harmadikosok gyengébbek a kontrolltól, a negyedikesek meg 
egyformák, a kísérleti tanulóknál megjelenő kiemelkedően magas eredmények alapján az 
angol nyelven való tanulás és az analógiás gondolkodás magasabb szintje közti pozitív 
összefüggésre következtethetünk. Ez a fajta összefüggés nem érhető tetten átlagban az egész 
mintára kiterjesztve, csak a jól teljesítők szűk csoportjára igaz, és a negyedikesek 
átlagteljesítményében látszik körvonalazódni.  

Összesítve az évfolyamonkénti elemzések eredményeit, elmondhatjuk, hogy a tanulók 
biológiához kapcsolódó analógiás gondolkodási képességének a szintjét nagymértékben 
befolyásolja, hogy a biológiai háttér információt mikor szerezte (mindkét mintában jobbak, 
akik a méréshez közelebbi időpontban), és hogy milyen nyelven tanulta. Az angol nyelven 
tanulás csak a harmadikban okozott lényeges hátrányt a kontrollhoz képest, a 
negyedikeseknél már nem, akik, bár nem szignifikánsan, de jobban gondolkodtak a 
feladatokban a kontroll negyedikeseknél, és így alakult ki a két minta egészének 
nagyjából egyforma teljesítménye az analógiás gondolkodás terén. A kísérleti 
negyedikesek viszonylagosan jobb eredménye lehet hatékonyabb angoltudásuk és 
érettebb gondolkodásuk együttes következménye. Mivel ez utóbbi következtetést nem 
szignifikánsan jobb eredményekre alapoztam, további empirikus vizsgálatot igényel. De 
mindenesetre a tény, hogy minkét évfolyamon a kimagaslóan jó eredmények a kísérleti 
mintában vannak, és hogy a kisérleti minta utolsó évesei voltak a legeredményesebbek, azt 
sugallják, hogy magasabb szintű célnyelvtudásnál számíthatunk a két tannyelvűségnek a 
gondolkodásra kifejtett erőteljesebb pozitív hatására. 

2. 4. A kísérleti és a kontroll csoportok eredményeinek évfolyamonkénti és 
feladatonkénti összehasonlító elemzése és értékelése  

Nézzük meg közelebbről, hogy milyen eltérés jelentkezik az évfolyamok eredményeiben, 
az egyes feladatokban külön-külön, hátha találunk összefüggést a feladat jellege és az 
eredmények között! A 101. ábrán nyomon követhető, hogy milyen az elérhető pontokhoz 

viszonyított relatív átlaga az egyes feladatokban a kísérleti és a kontroll 3. és 4. évfolyamos 
tanulóinak. Az összehasonlításból kitűnik, hogy a legjobb eredményt a kísérleti negyedikes 
évfolyam ért el a 2. feladatban (73%), amelyikben a védelmi vonalak hadászati analógiát 
kellett az emberi szervezetre alkalmazni, a legalacsonyabb eredményt pedig a kontroll 
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negyedik évfolyam a 3. feladatban (44%), amelyik leírás és képi formában megadott gyár-sejt 
analógián alapult. Az évfolyamokon belüli eredményekből az is látható, hogy a 3. évfolyamon 
az 1. feladatban a kísérleti tanulók voltak jobbak, a szignifikancia vizsgálatok alapján54 nem 
lényegesen, míg a kontroll tanulók a 2. feladatban és a szóanalógiákban, ők szignifikánsan 
jobbak. A 4. évfolyamosok között a kísérleti tanulók a szóanalógiákat leszámítva valamennyi 
feladatban jobban teljesítettek, az 1. és a 2. feladatokban szignifikánsan jobban. A 
szóanalógiákban a kontroll volt szignifikánsan jobb, viszont összesítve a feladatok 
eredményeit, a két minta negyedikesei között nincs statisztikailag értékelhető eltérés.  

A feladatonkénti eredményességből a feladatok nehézségi sorrendjére is lehet 
következtetni az egyes évfolyamokban. Emlékezzünk, hogy kísérleti mintának összességében 
a 1. feladat volt a legkönnyebb, azt követte a 2., majd a szóanalógiák, és a 3. feladat volt a 
legnehezebb. Az évfolyamok szintjén ettől van eltérés. Az egyik az, hogy a negyedikesek a 2. 
feladatot találták a legkönnyebbnek (nem az 1. feladatot), és abban kimagaslóan jók voltak. 
Ez a feladat nem kívánt sok előzetes biológia ismeretet, egyszerűen csak helyesen kellett 
értelmezni az első és a második védelmi vonalak jelentését, ami a bőr és a vér védelmi 
funkcióira is vonatkozik, és ennek a megfogalmazásában voltak kimagaslóan ügyesek a 
kísérleti negyedikesek. Ezt a feladatot teljesítette az anyanyelvén gondolkodó kontroll minta 
mindkét évfolyama a legjobban, de az angolul gondolkodó negyedikesek tőlük is 
sikeresebbek voltak. A másik eltérés a kísérleti minta összesített nehézségi sorrendjétől az, 
hogy a harmadikosok a 3. feladatot könnyebbnek találták, mint a szóanalógiákat. Erre egy 
lehetséges magyarázat az lehet, hogy ebben a feladatban jól lehetett hasznosítani a sejt 
felépítésével és működésével kapcsolatos tanórai biológia ismeretet is, amit a harmadikosok a 
mérés évében szereztek, és ez tehette őket eredményesebbé. A kontroll tanulóknál mindkét 
évfolyamon ugyanaz volt a nehézségi sorrend, mint összességében is, vagyis a 2. feladat volt 
a legkönnyebb, amit a szóanalógiák, aztán az 1., majd a 3. feladat követett.  

Nézzük meg az egyes feladatokra szerzett pontokat! Ismét a pontok relatív gyakoriságait 
vizsgáljuk, hogy az eltérő tanulói létszám ellenére az évfolyameredmények 
összehasonlíthatóak legyenek. 

Az 1. feladatban szerzett pontok gyakorisági eloszlása (102. ábra) mutatja, hogy ebben a 
Donders-féle modell működésével analóg módon történő emberi ki-belégzéssel kapcsolatos 
feladatban mindkét kísérleti évfolyamon a leggyakoribb érték a maximum, míg a kontrollban 
a 3 és a 4 pont volt. Látható, hogy a kontroll negyedikeseknél nőtt a 4-5 pontosok aránya az 
előző évfolyamhoz képest, de a 0-1 pontosoké is, ami miatt összességében romlott az 
eredményük, és bár a kísérleti negyedikesek között is kissé megnőtt a 0 pontosok aránya a 
harmadikosokéhoz képest, 5 pontot jóval többen értek el, aminek köszönhetően 
szignifikánsan megelőzték a párhuzamos kontroll évfolyamot. A két minta harmadikosai 
közül is a kísérleti a jobb, de ez nem érte el a szignifikancia szintjét (viszont emlékezzünk, a 
két évfolyam összességében jobb eredménye igen). Azt kijelenthetjük, hogy a feladatban 
elvárt analógiás gondolkodásban, ami néhány anatómiai kifejezést leszámítva nem kötődött 
szigorúan tananyagi ismerethez, a kísérleti tanulók eredményesebbek voltak. Ebben a 

                                                 
54 Az ANOVA próba: A 3. évfolyamosoknál kapott értékek: Bex1-ben p=0,364; a Bex2-ben p=0,026; a Bex3-
ban p=0,920 és Bex4-23-ban p=0,000 és az egész biológia analógiás teszten p= 0,044, aminek alapján a kontroll 
a 2. feladatban, a szóanalógiákban (Bex4-23), és összességében is szignifikánsan jobb, mint a kísérleti 
harmadikosok. A 4. évfolyamosoknál kapott értékek: Bex1-ben p=0,027; Bex2-ben p=0,042; Bex3-ban p=0,064; 
és Bex4-23-ban p=0,015. A p értékeke alapján az 1. és a 2. feladatokban a kísérleti negyedikesek eredménye 
szignifikánsan jobb, mint a kontroll negyedikeseké, a kontrollé pedig a szóanalógiákban lényegesen jobb, mint a 
kísérleti tanulóké, de összesítve az egész teszten a két negyedikes évfolyam eredménye között nincs lényeges 
eltérés. 
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103. ábra   A 2. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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megadott analógia sikeresebb felismerése és alkalmazása segíthette őket és az, hogy 
rendelkeztek a megfelelő angol nyelvi háttérrel. 

A 2. feladat pontjainak a gyakorisági eloszlása érthetővé teszi (103. ábra), hogyan lehet, 
hogy a harmadikosoknál a kontroll, a negyedikeseknél a kísérleti tanulók eredménye 
szignifikánsan jobb, mint a párhuzamos évfolyamé, aminek eredményeképpen a két minta 
összességében egyformának bizonyult. Ezt az aránylag egyszerű, szavakban megfogalmazott 
analógiát mindkét kontroll évfolyam a legkönnyebbnek találta, és a harmadikosok (bár a 

mérés idejéig nem tanultak anatómiát) kevesen voltak, akik legalább az egyik (a könnyebb) 
hasonlatot ne tudták volna helyesen megfogalmazni, miközben a tanulók szinte fele (44%) 
mindkét védelmi vonal analógiát felismerte és helyesen megfogalmazta. Láthatjuk, hogy a 
tőlük szignifikánsan gyengébb angolul tanuló harmadikosok közül ugyanannyian tudtak egy 
(többnyire a könnyebb) analógiát megfogalmazni, de mindkettőt már kb. 7%-al kevesebben, 
és kb. ennyivel többen voltak, akik semmilyen elfogadható összefüggést nem fogalmaztak 
meg a forrás és célanalógiák között. Nagyon valószínű, hogy a negyedikeseknél megjelenő 
fordított helyzet, az angol tannyelvűek szignifikáns fölénye érettebb analógiás 

102. ábra  Az 1. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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104. ábra   A 3. feladatban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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gondolkodásuknak és magabiztosabb nyelvhasználatuknak köszönhető. Többségük, 56%-uk 
(19%-al többen, mint a harmadikosok) mindkét összefüggést felismerte és érthetően 
megfogalmazta, bár kb. 10%-uk nem tudott mit kezdeni a feladattal. Nem találtam 
magyarázatot a kontroll negyedikeseknek az előző évfolyamhoz viszonyított (mintegy 4%-al) 
gyengébb eredményére. A feladatban elért eredmények az előző részben (2. 3) az 
évfolyamonkénti eredmények elemzésekor körvonalazódó következtetést megerősítik, vagyis, 
hogy a végzős évfolyamon a két tannyelvű tanulók analógiás gondolkodása és a vele 
összefüggő verbális megnyilatkozás lényegesen és ugrásszerűen magasabb szintű lett a 
két tannyelven való tanulásnak a gondolkodásra kifejtett serkentő hatásának 
tulajdoníthatóan. Ilyen pozitív hatás, amint e tesztanalógiában is tapasztaltuk, nagy 
eséllyel akkor jelentkezik, amikor a tanulók nyelvi felkészültsége elér egy magas szintet. 
Viszont a nyelv magas szintű birtoklása önmagában nem biztosítja mindenképpen a sikeres 
analógiás gondolkodást, amint ezt a kontroll negyedikesek szignifikánsan gyengébb 
eredménye is alátámaszt.  

A 3. feladatban elért pontok gyakorisági eloszlása (104. ábra) jól tükrözi azt, hogy annak 
ellenére, hogy a két minta teljesítménye között nincs szignifikáns eltérés egyik évfolyamon 
sem, a tanulók nem egyformán teljesítettek. Ebben a komplex képi és verbális gyár-sejt 
analógiás feladatban a harmadikosok fölénye (a kísérleti mintában 11%-al, a kontrollban 
17%-al) a negyedikesekhez képest egyértelműen annak köszönhető, hogy segítségükre volt a 
sejtbiológiából a mérés évében szerzett tudás. Így sokan szereztek legalább 5-10 pontot, és 
viszonylag kevesen voltak ettől gyengébbek. Bár az átlaguk egyforma, látjuk, hogy a kísérleti 
harmadikosok legtöbben 18 pontot értek el és kb. 19%-uk ezt, vagy ettől magasabb pontot ért 
el, miközben a kontroll harmadikosok többsége csak 15 pontos, és 18-20 pontot alig 10%-uk 
szerzett. Hogy ennek ellenére mégsem a kísérleti évfolyam volt jobb, azért van, mert közülük 
10%-al többen értek el csak 10 vagy attól kevesebb pontot (bár 0 pontos sem volt köztük). 
Levonhatjuk a következtetést, hogy a kísérleti harmadikos tanulók heterogénebbek a mért 
analógiás gondolkodás tekintetében. Bár igazán gyenge teljesítményű nagyon kevés van 
közöttük, elkülöníthető egy csoportjuk, akik 50%-ig oldották meg a feladatot, és egy másik, 
akik sokkal jobban, akik között sok a kimagaslóan eredményesen gondolkodó tanuló.  

A negyedikeseknek az előző évfolyamtól gyengébb eredménye valószínű a felejtésnek 
tulajdonítható. A két csoportra szakadás jelensége a kísérleti negyedikeseknél is tetten érhető, 

bár a két csoport arányai mások. Az alacsonyabban teljesítő csoport bővült (viszonylag sok 0 
pontossal is), a magasabban teljesítő pedig kisebb lett, de a legmagasabb pontokat (18-20) 
ezen az évfolyamon is a kísérleti tanulók szerezték, akik átlagban 5%-al lettek jobbak a 
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105. ábra   A szóanalógiás feladatokban szerzett pontok évfolyamonkénti eloszlása 
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kontrollnál, ami a többi statisztikai jellemzőt is figyelembe véve még nem szignifikáns. 
Meglepő, hogy a kontroll negyedikesek nagyon nagy része (13%-a) nem szerzett egyáltalán 
pontot, pedig a feladat gyár leírás része sok, a gondolkodási folyamathoz közvetlenül 
felhasználható információt tartalmaz. A kudarc oka lehet, hogy szövegértésük, ami 
alapfeltétele a verbalizált analógiás gondolkodásnak, talán alacsonyabb szintű. A 
szövegértésben és a megértett információ hasznosításában sokkal jobbak a kísérleti 
negyedikesek, hiszen a felejtés bizonyára náluk sem volt kisebb mértékű, mégis sokan 
szereztek legalább 4-9 pontot a szövegből olvasott információ hasznosításával.  

A biológia területspecifikus szóanalógiákban (4-23. feladatokban) a kontroll tanulók 
mindkét évfolyamon és összességében is szignifikánsan jobb átlageredményt értek el. Ha 
megnézzük, mi van az átlagok mögött, a pontok gyakorisági eloszlása (105. ábra) azt mutatja, 
hogy a kontroll mindkét évfolyamon egységesebben teljesített a 14 pont leggyakoribb érték 

körül. A kísérleti mintában a harmadikosokhoz viszonyítva a negyedikesek módusza 13 pont 
helyett 15 pont és nagyobb 14-16 pontok gyakorisága is, de mivel a nagyon alacsony pontok 
gyakorisága is nőtt, az átlaguk csak kicsivel lett jobb. A kísérleti minta ismét heterogénebb 
mindkét évfolyamon, köztük többen vannak, akik alig néhány szóanalógiás összefüggést 
ismertek fel csak, a negyedikben olyanok is vannak, akik egyet se. Ezek után meglepő, hogy a 
legmagasabb pontot elérő tanulók ismét a gyengébb átlagú kísérleti évfolyamokon vannak 
többen. Ez megerősíti az előzőekben megfogalmazott következtetést, miszerint egy szűk réteg 
esetében az angol tannyelv pozitív hatással van a biológiához kapcsolódó analógiás 
gondolkodásra, de ezt nem lehet az egész mintára általánosítani.   

A 106. ábra a kísérleti és kontroll minták évfolyamainak az analógiás gondolkodásmérő 
teszt feladataiban és a teszt egészében való eredményességéről nyújt összképet, amely 
alátámasztja és megerősíti az egyes feladatok elemzésekor levont következtetéseket. Bár 
összességében a kísérleti és kontroll minták eredménye között nincs szignifikáns eltérés, az 
egyes eltérő feladatokban évfolyamok szintjén vannak lényeges eltérések. A kísérleti tanulók 
általában a hosszabb szövegű verbális feladatokban teljesítettek jobban, illetve ha képi 
információ is szemléltette az analógiát. A kontroll tanulók viszont az ilyen feladatok (az 
anyanyelvükön megfogalmazott, illetve a képek nyújtotta) teljes információtartalmát kevésbé 
tudták hasznosítani, viszont következetesen szignifikánsan sikeresebbek voltak a kizárólag 
szavakat, rövid kifejezéseket alkalmazó szóanalógiákban. A harmadikosoknál az 1. feladatot 
kivéve, a kontroll tanulók eredményesebbek voltak minden feladatban és az összesítésben is, 
mint a kísérleti tanulók, míg a negyedikeseknél a szóanalógiákat leszámítva a kísérleti tanulók 
voltak jobbak minden feladatban és az összesítésben is, mint a kontroll, ami analógiás 
gondolkodásbeli fejlődést sugall.  Az összesítő grafikonok alaposabb vizsgálata alátámasztja a 
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106. ábra   A kísérleti és a kontroll csoportok évfolyamainak eredményessége a 
biológia analógiás teszt feladataiban 
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gondolatot, hogy a kísérleti évfolyamoknál a gondolkodás szintjében fejlődés érhető tetten, 
hiszen a harmadikos tananyaghoz kapcsolódó 3. feladatot leszámítva, a negyedikesek 
eredménye minden feladatban jobb, mint a minta harmadikosoké. Ha elfogadjuk, hogy a 

magasabb évfolyam jobb eredménye (természetesen az adott vizsgált tannyelven való) 
gondolkodásbeli fejlődésnek köszönhető, akkor azt mondhatjuk, hogy különösen sokat javult 
a két tannyelvűek analógiás gondolkodásbeli teljesítménye a 2. feladatban. A kontrollban a 
negyedikesek mért analógiás gondolkodása minden feladatban gyengébb, mint a 
harmadikosoké. Ebből arra is gondolhatunk, hogy a két nyelven tanulás a gondolkodás 
fejlődését serkenti, elősegíti a gondolkodás kiteljesedését, jobban, mint az egy nyelven 
tanulás, feltéve, ha a bilingvis kompetencia elég magas szintű.   

2. 5. A kísérleti és a kontroll csoportok eredményeinek korrelációs vizsgálatai  
A továbbiakban korrelációvizsgálatokkal megnézzük, hogy van-e összefüggés a két minta 

biológia területspecifikus analógiás gondolkodás teszteredménye és a minták tulajdonságait 
meghatározó egyes háttértényezők között. A vizsgált háttérváltozók a szülők iskolai 
végzettségével mért szociális háttér, a tanulók tanulmányi előmenetele, a tanulók biológia 
jegye (mint az iskolai biológiatudás mutatója), a biológiához való viszonya (abban mérve, 
hogy mennyire szeretik a biológiát), valamint általában a tanuláshoz való viszonya (aminek a 
mutatói: mennyire elégedettek a tanulmányi eredményeikkel és milyen legmagasabb 
végzettséget szeretnének elérni). Minden esetben a Pearson-féle korrelációs együtthatókat és 
az összefüggések szignifikancia szintjét vizsgáltam, és a regressziós egyenesekkel kibővített 
grafikonokkal szemléltettem. 
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107. ábra   A biológia analógiás teszteredmények korrelációja a szülők 
legmagasabb végzettségével 
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108. ábra   A biológia analógiás teszteredmények  korrelációja az iskolai átlaggal 
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A teszteredmények és a szülők legmagasabb iskolai végzettsége közti összefüggést 
vizsgálva (107. ábra) a korrelációs együtthatókat és azok szignifikanciáját55 tekintve azt 
találtam, hogy sem a kísérleti, sem a kontroll csoportban a tanulók biológia analógiás 

gondolkodását nem befolyásolja az apa vagy az anya iskolai végzettsége. Ez nagyjából 
megegyezik a BICS és CALP nyelvi mérésnél tapasztaltakkal. Megfogalmazhatjuk, hogy 
ellentétben az általános iskolai tanulókkal, akiknek az iskolai eredményességét jelentősen 
befolyásolja a szülők végzettsége, középiskolásoknál a szülői végzettséggel mért szociális 
háttér nem lényegesen meghatározó az iskolai biológiatudáson is alapuló analógiás 
gondolkodásmérő teszten elért eredmények szempontjából, annak ellenére, hogy ez utóbbi 
szorosan korrelál az iskolai tudással.  

A tanulók teszten elért teljesítménye és az iskolai tanulmányi átlaggal mért tanulási 
képessége között, amint ez várható, szoros pozitív összefüggés56 van. Ennek alapján, aki 

                                                 
55 A kísérleti minta teszteredménye és az apa legmagasabb iskolai végzettségével való Pearson korrelációs 
együttható=0,058, aminek a szignifikanciaszintje p=0,318, az eredmények és az anya végzettsége közti 
korreláció értéke=0,103, ami szintén nem szignifikáns (p=0,074) és korrelálatlanságra utal. Hasonlóan nem 
szignifikáns a kontroll minta teszteredményének a kapcsolata az apa legmagasabb iskolai végzettségével (a 
Pearson korrelációs együttható értéke=0,102; p=0,53), és az anya legmagasabb iskolai végzettségével sem (a 
korrelációs együttható=0,083; p=0,118). 
56 A kísérleti csoportban a Pearson korrelációs együttható=0,291; a kontroll csoportban =0,405, és mindkét 
esetben p=0,000, ami nem véletlenszerű, pozitív  összefüggést jelez.  
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110. ábra   A biológia analógiás teszteredmények  korrelációja azzal, hogy 
mennyire szereti a tanuló a biológiát 
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általában jó tanuló annak a biológia analógiás gondolkodása eredményesebb volt a teszten, 
akinek gyengébb a tanulmányi átlaga, az kevésbé teljesített jól. A korrelációs együtthatók 
alapján ez az összefüggés erőteljesebb a kontroll mintában, mint a kísérletiben, amint ezt a 
regressziós egyenesekkel kibővített grafikonok (108. ábra) szemléltetik. 

A tanulók teszten elért eredményei és az iskolai biológia jegyük szintén szoros pozitív 
korrelációban57 vannak (109. ábra) mindkét mintában. A mintákra jellemző korrelációs 
együtthatók nagysága közti különbség azt sugallja, hogy a kontroll mintában szorosabb az 
összefüggés, vagyis az ő analógiás gondolkodásuk eredménye jobban függ attól, hogy az 
iskolai biológia tantárgyat milyen eredményesen tanulták. A szignifikáns összefüggés 
ellenére, a kísérleti csoportban gyakrabban előfordult, hogy a tanuló jobban teljesített a 

teszten bár gyenge a biológia jegye, illetve bár jó jegye van biológiából, a hozzá kapcsolódó 
gondolkodásmérés során gyengébb volt az eredménye.  

Amikor megvizsgáltam, van-e kapcsolat a tanulók teszteredménye és a között, hogy 
mennyire szeretik a biológiát, ugyanazt a pozitív lineáris összefüggést58 kaptam (110. ábra), 

mint az előző két esetben. Ennek alapján megfogalmazhatjuk, hogy a tanulók mért biológia 
területspecifikus analógiás gondolkodása szoros összefüggésben van azzal, hogy milyen 
tanulók, hogy milyen eredményesen tanulják a biológiát, és mennyire szeretik ezt a tárgyat.  

A teszteredmények és a tanulók tanuláshoz való viszonya szintén szignifikáns59 pozitív 
összefüggést mutat mindkét mutatóval: azzal, hogy mennyire elégedettek a tanulók a saját 
iskolai előmenetelükkel és azzal, is, hogy mi az a legmagasabb végzettség, amit szeretnének 
elérni (111. ábra). Az összefüggés erőteljességében viszont van eltérés, a kísérleti tanulóknál 

                                                 
57 A kísérleti mintában a Pearson koeficiens=0,293, a kontroll mintában =0,419, és mindkét esetben p=0,000. 
58 A kísérleti mintában a Pearson koeficiens=0,246, a kontroll mintában =0,369, és mindkét esetben p=0,000. 
59 A teszteredmények és a tanulmányi előmenetellel való elégedettség esetén a kísérleti mintában a Pearson 
koeficiens=0,184, és p= 0,001, a kontroll mintában a P. koeficiens=0,239, és p=0,000. A teszteredménye és a 
tervezett legmagasabb iskolai végzettség kapcsolata esetén a kísérleti mintában a korrelációs együttható= 0,16 és 
p=0,005, míg a kontroll mintában a korrelációs együttható= 0,267, és p=0,000.  

109. ábra   A biológia analógiás teszteredmények  korrelációja az iskolai biológia 
jeggyel 
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112. ábra   Az angol nyelvű biológia analógiás teszteredmények  korrelációja az 
iskolai angol jeggyel kísérleti
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mindkét esetben kevésbé szoros a kapcsolat, vagyis a kontroll tanulók esetében érvényesebb 
az állítás, hogy minél elégedettebbek a tanulók az eredményeikkel, illetve minél magasabb 
végzettséget szeretnének elérni, annál eredményesebben teljesítettek a biológia analógiás 
teszten. 

 
Az angolul tanulók esetében azt gondoljuk, hogy az angol nyelven történő biológiához 

kapcsolódó analógiása gondolkodásukat bizonyára nagymértékben befolyásolja, hogy 
mennyire ismerik a nyelvet, azért az ő esetükben megvizsgáltam a teszteredmények és az 
iskolai angol jegyük közti összefüggést. A feltételezett pozitív lineáris összefüggés létezik 
ugyan a két tényező között, de a korrelációs együttható mértéke60 alapján ez a különben 
szignifikáns, tehát nem véletlenszerű kapcsolat nem túl szoros, amit a 112. ábra regressziós 

egyenese is mutat. A grafikonról azt is lehet látni, hogy bár többnyire az angolul jól tudók 
eredménye a gondolkodásmérő teszten is jobb, vannak olyanok, akik annak ellenére, hogy 
alacsony az angol jegyük, az angol nyelvű biológia analógiás teszten jó eredményt értek el, és 
sokan, akik jók angolból, gyengén teljesítettek a teszten.  

 
  

                                                 
60 Pearson korrelációs együttható=0,200 és p=0,000. 

111. ábra   A biológia analógiás teszteredmények  korrelációja a tanuláshoz való 
hozzáállással 
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2. 6. A kísérleti és a kontroll csoportok analógiás gondolkodásmérő teszt eredményeinek 
összehasonlító elemzéséből és a korrelációvizsgálatokból levont következtetések 
összegzése 

A kísérleti minta angol nyelvű és a kontroll minta magyar nyelvű biológia területspecifikus 
analógiás gondolkodásmérő teszt eredményeinek az összehasonlító vizsgálata, majd a 
feladatonkénti és évfolyamonkénti eredmények összevetése, és a korrelációvizsgálatok 
alapján az alábbi következtetéseket fogalmazhatjuk meg: 

 
1. A két minta, tehát a magyar-angol tannyelvű középiskolások, akik a biológia 

tantárgyat angol nyelven tanulják és a biológiát magyarul tanuló kontroll 
középiskolások biológia analógiás gondolkodási szintje között összességében nincs 
statisztikailag különbség.  

 
2. Az előző következtetés alapján megfogalmazható az a megállapítás, hogy a 

kísérleti csoport tanulóinak a biológia területéhez kapcsolódó angol nyelvű kognitív 
nyelvhasználata ugyanolyan eredményes, mint a kontroll tanulók anyanyelv használata 
a mért kognitív funkciókban, ami egyben bizonyítja, hogy a kísérleti tanulók angol 
nyelvtudás szintje megfelelően magas ahhoz, hogy sikeresen tanulják angol nyelven a 
biológia tantárgyat. 

Figyelembe véve a kísérleti tanulók nyelvi hátterét, hogy az anyanyelvi kognitív 
nyelvi kompetenciájuk a középiskolába kerülésig már egy viszonylagos magas, 
életkorukra jellemző szintet elért (hiszen addig a magyar volt a tannyelv), a mérésbeli 
teszteredményeik igazolják, hogy a korábban anyanyelven kialakított kognitív 
alapkészséget (CUP = common underlying proficiency) középiskolásként valóban 
eredményesen tudták hasznosítani az angol nyelven való tanulás és gondolkodás 
során. Ez indirekt igazolja a bilingvis kompetenciákat vizsgáló szakemberek 
(Cummins 2003a, 2003b; Baker, 2002; Skutnabb-Kangas, 1984.) által feltárt, nyelvtől 
független kognitív alapkészség létét, azt hogy itt zajlanak a kognitív folyamatok 
valamennyi nyelvben, azt hogy ez közös a különböző nyelvek számára, és ha valaki 
elsajátította egyszer, a következő nyelv(ek) tanulásakor hasznosíthatja. A mérésben 
résztvevő két tannyelvű tanulók sikeresen hasznosították az anyanyelvi kognitív 
alapkészséget az angol kognitív nyelvi kompetencia fejlesztésére, olyannyira, hogy az 
angol tannyelv az adott szakterülethez (a biológiához) kapcsolódó elvontabb 
gondolkodás hatékony eszközévé vált.  

A mérés eredményei alátámasztják a szakemberek (Cummins, 2000; Baker, 2002; 
Göncz, 2004, 2005) azon további következtetését is, amely szerint a kognitív nyelvi 
kompetenciának előbb az első nyelvben kell elérnie egy magas szintet, csak akkor 
lehet eredményes egy másik nyelv tannyelvként való bevezetése (fejlődési 
kölcsönhatás hipotézis). 

 
3. A kísérleti csoportnak a kontrollal megegyező átlagteljesítménye mögött a 

tanulók sokkal heterogénebb analógiás gondolkodási szintje húzódik. Sokuk teljesített 
nagyon alacsony szinten, ami a biológiához kapcsolódó gondolkodásbeli vagy angol 
nyelvtudásbeli hiányosságokra vezethető vissza. Viszont a legmagasabb eredményű 
tanulók is a kísérleti csoportból kerültek ki. A feladatonkénti és az évfolyamonkénti 
vizsgálatok is megerősítették ez utóbbi megfigyelést, aminek alapján 
megfogalmazhatjuk, hogy a tesztfeladatokat legsikeresebben megoldók rétegében az 
angol tannyelvűek analógiás gondolkodása fejlettebb, mint a csak anyanyelvükön 
tanulóké. Ebben az esetben az angol tannyelven tanulásnak a biológiához kapcsolódó 
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analógiás gondolkodásra kifejtett pozitív hatására lehet következtetni, de ez nem 
általánosítható a minták egészére.  

 
4. A feladatonkénti elemzésekből kiderül, hogy annak ellenére, hogy a két minta 

tanulói átlagban ugyanolyan eredményességgel oldották meg a tesztet, a kísérleti 
csoport tanulói szignifikánsan sikeresebbek voltak a képi analógiás feladatokban és a 
verbális leírásban megadott információ hasznosításában. Ennek alapján a kísérleti 
minta tanulóinak magasabb szintű a kép- és szövegértéshez kötődő analógiás 
gondolkodási képessége, ami valószínűleg annak tulajdonítható, hogy az iskolai 
tanulási folyamatokban egy idegen nyelvet is használnak tannyelvként.    

A kísérleti minta tanulói mindkét évfolyamon és összességében is szignifikánsan 
gyengébben teljesítettek a biológia tartalmú szóanalógiákban. Ennek az oka az 
analógiás gondolkodási képesség alacsonyabb szintje helyett inkább az angol 
szakszókincs hiányossága lehet, vagy a passzív szakkifejezések mentális lexikonból 
való lehívásának a sikertelensége a teljesen elvont, kép és hosszabb szöveg nélküli 
verbális nyelvhasználati helyzetben. Ennek ellenére figyelemre méltó, hogy a 
legeredményesebb tanulók a szóanalógiákban is a kísérleti minta tanulói voltak.  

 
5. Az évfolyamonkénti elemzések során a kísérleti mintában a negyedikeseknek a 

harmadikosokhoz viszonyított analógiás gondolkodásbeli fejlődésére lehet 
következtetni. A végzős évfolyamon a két tannyelvű tanulók analógiás gondolkodása 
és a vele összefüggő verbális megnyilatkozás lényegesen és ugrásszerűen magasabb 
szintű lett egyes feladatokban, ami a két tannyelven való tanulás gondolkodásfejlesztő 
hatását jelzi, akárcsak a tény, hogy valamennyi feladatban a legeredményesebb 
tanulók a kísérlet minta negyedikesei közül valók. Ez azzal lehet összefüggésben, 
hogy a két tannyelven tanulásnak a gondolkodásra kifejtett erőteljesebb pozitív hatása 
a tannyelvi kompetencia magas szintje esetén várható.  

 
6. A korrelációvizsgálatok igazolják, hogy a tanulók biológiához kapcsolódó 

analógiás gondolkodása mindkét mintában szoros pozitív összefüggésben van az 
általános tanulási képességgel, az iskolai biológiatudással, azzal, hogy mennyire 
szeretik a biológiát, és hogy milyen a tanuláshoz való viszonyuk. A kontroll tanulók 
analógiás gondolkodási szintje a fenti tényezőkkel nagyjából kétszer olyan szoros 
korrelációban van, mint az angolul tanuló és gondolkodó középiskolásoké.  

 
7. A biológia analógiás gondolkodás szintje attól függetlenül, hogy a tanuló milyen 

nyelven tanulja a biológia tantárgyat, korrelálatlanságot mutat a szülők legmagasabb 
iskolai végzettségével is. A kísérleti tanulóknál, mint várható, az angolul gondolkodás 
szintje korrelál az angol nyelvtudás iskolai mutatójával, az angol jeggyel.  

 
Az adatok elemzéséből levont következtetések összegzéseképpen 

megfogalmazható, hogy a magyar-angol két tannyelvű középiskolás kísérleti csoport 
tanulói a biológia területspecifikus angol nyelven történő analógiás gondolkodásban, 
átlagban ugyan nem térnek el a magyarul gondolkodó tanulóktól, de a 
gondolkodásuknak vannak eltérő sajátosságaik, ami miatt egyes területeken 
eredményesebbek, más területeken pedig kevésbé. A legjobban teljesítő tanulók szűk 
csoportjában a két tannyelven való tanulás pozitív hatása a biológiához kapcsolódó 
analógiás gondolkodásra kimutatható, de nem általánosítható az egész mintára. 
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Összefoglalás 

A dolgozat empirikus adatok elemzése és értékelése során ellenőrzi a kétnyelvű oktatás 
gyakorlatában felvetődött és megfogalmazott hipotézisek helytállóságát. A kutatás elsődleges 
célja feltárni, hogy a hazai magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás körülményei az Elméleti 
háttérben bemutatott sokféleség ellenére, ami főleg az angol nyelvi óraszámokat és a 
tannyelvhasználatot illeti, összességében hogyan befolyásolják a tanulók angol felszíni és 
kognitív nyelvi kompetenciáit az angolt idegen nyelvként intenzíven tanuló hazai kontroll 
középiskolásokhoz viszonyítva. A vizsgálat azon túl, hogy a két tannyelvű középiskolások 
nyelvi előnyét számszerűsíti, feltárja azt is, hogy melyek azok a nyelvhasználati területek, 
amelyeket a célnyelv tannyelvként működése különösen fejleszt. A kutatás kiterjed annak a 
vizsgálatára is, hogy a vizsgált tanulópopulációk legfontosabb háttérváltozói milyen 
összefüggésben vannak az angol felszíni és a kognitív nyelvi kompetenciákkal. Tekintettel az 
idegennyelv-tudás fontosságának aktualitására, a vizsgált hazai két tannyelvű és kontroll 
minták angol nyelvi kompetenciáit nemzetközi összehasonlításban is elemzi a kutatás. 

A vizsgálat abból indult ki, hogy mindkét hazai formális oktatási típus célja a funkcionális 
nyelvtudás biztosítása (a két tannyelvű oktatásban a balansz kétnyelvűség elérése az ideális 
cél), ezért a hagyományos iskolai nyelvi tudásmérés helyett célszerűbb a nyelvi funkciók 
felőli megközelítés. Ehhez az elméleti keretet a hazai idegennyelv-oktatás körülményeinek 
kétnyelvűségi szempontú feltárása, valamint a kétnyelvűség és a kétnyelvű oktatás hatásait 
vizsgáló kognitív elméletek biztosították. Ezek alapján mindkét hazai minta hozzáadó 
kétnyelvűségi helyzetben van, ami kedvező feltételeket teremt az angol nyelv elsajátításához, 
ezért ennek a sikere elsősorban a tanulási stratégiától függ. Az oktatásra vonatkozó külföldi 
kétnyelvűségi kutatások szolgáltatták a támpontokat a kommunikatív, kontextus-gazdag 
nyelvhasználati helyzetben fontos felszíni nyelvi kompetencia (BICS=Basic Interpersonal 
Communicative Skills), és az elvont, erőteljesen verbalizált, iskolai tannyelvi szituációt is 
jelentő kognitív nyelvi kompetencia (CALP=Cognitive Academic Language Proficiency) 
mérésére szolgáló tesztek elkészítéséhez. Bár a BICS és CALP tesztekkel végzett 
kétnyelvűségi mérések vizsgálati eredményei a felszíni és kognitív nyelvhasználati 
kategóriákat ért kritikai észrevételek miatt fenntartásokkal kezelendők, segítenek a 
nyelvtudást funkcionalitása szempontjából tetten érni azáltal, hogy a nyelvhasználat két fő 
területének nyelvi mutatóit mérve konkrétan számszerűsíthetők a vizsgált minták tanulóinak 
bizonyos nyelvi jellemzői. Mivel a tantárgyak fogalomrendszerében célnyelven való 
gondolkodáskor a kognitív nyelvhasználat fontos része a szaktárgyi elem, a vizsgálat kiterjed 
a biológia területspecifikus analógiás gondolkodás mérésére is, amihez az elméleti hátteret 
hazai analógiás gondolkodásmérési tapasztalatok szolgáltatták.  

Az elméleti keretben ismertetett kutatás-módszertani hibák elkerülésére nagy létszámú, a 
bilingvis nyelvi kompetenciákat befolyásoló releváns tényezőkben évfolyamonként 
kiegyenlített hazai minták szolgáltatták az adatokat. Ezek feldolgozása és összehasonlító 
elemzése matematikai statisztikai módszerekkel történt. A kísérleti mintapopuláció (8 
iskolából) 816 magyar-angol tannyelvű középiskolásból állt, a legfontosabb tulajdonságokban 
vele egyenértékű magyar kontroll minta pedig 9 iskola 631 tanulójából. A nemzetközi 
összehasonlításhoz egy természetes kétnyelvű közegben élő 112 fős walesi-angol két 
tannyelvű kontroll minta szolgáltatta az adatokat. Valamennyien megírták az angol nyelvű 
feladatlapot a felszíni (BICS) és a kognitív (CALP) nyelvi tesztekkel és kitöltötték a 
megfelelő tanulói adatlapokat, amelyek a minták jellemzéséhez szükséges háttér információt 
szolgáltatták. A biológia területspecifikus analógiás gondolkodásmérő tesztet 3. és 4. 
évfolyamos középiskolások írták meg, egy 321 fős kísérleti minta angol nyelven és egy, a 
biológiához kapcsolódó kognitív nyelvhasználatot befolyásoló releváns tényezőkben 
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kiegyenlített 383 fős kontroll minta magyarul. A kutatás céljaira összeállított tesztek az 
elméleti háttérben bemutatott források és elvek alapján készültek.   

 
A vizsgálat eredményeit összesítve a legfontosabbak a következők:  
 
1. A BICS és CALP teszteredmények összehasonlító elemzése egyértelműen igazolja azon 

hipotézis helyességét, hogy a magyar-angol tannyelvű középiskolásoknak mind a felszíni, 
mind a kognitív angol nyelvi kompetenciája szignifikánsan magasabb szintű, mint az angol 
nyelvet idegen nyelv tantárgyként intenzíven tanuló középiskolásoknak. A felszíni nyelvi 
kompetenciájuk 24%-al jobb és sokkal homogénebb is; nincs köztük nagyon gyenge 
kompetenciájú tanuló. A hazai kontroll tanulók nagyon eltérő nyelvi felkészültségűek, 
sokuknak nagyon hiányos a kommunikatív nyelvtudása. A kognitív nyelvi kompetenciát 
illetően a kísérleti minta összetétele heterogénebb, a kontroll viszont egységesen gyengébb 
tudású, átlagban 23%-al.  

 
2. A feladatonkénti összehasonlító elemzések feltárták, hogy a kísérleti minta fölénye 

valamennyi mért nyelvhasználati mutatóban szignifikáns. A kommunikatív nyelvhasználat 
különböző területeit eltérő módon mérő BICS feladatok eredményeiből kiderült, hogy a 
kísérleti minta tanulóinak gazdagabb az alapvető, hétköznapi beszédszituációkban 
mozgósítható szókincse, különös tekintettel a szövegösszefüggést biztosító nyelvi elemekre, 
amelynek köszönhetően jobb a szövegértésük és a szövegalkotási képességük is. Kiemelkedő 
a jártaságuk abban, hogy hogyan lehet az esetleg ismeretlen jelentésű elemeket is tartalmazó 
szöveget megérteni a kontextusból, illetve az azt biztosító nyelvi elemekből, sikeresen 
mozgósítva a megértéshez elengedhetetlen szemantikai és nyelvtani készségeket. 
Valószínűleg a kísérleti minta tanulói a tantárgyak angol nyelven való tanulásakor gyakran 
kerülnek hasonló helyzetbe, és ezzel szerezhettek tapasztalatot ezen a téren. A kísérleti 
tanulók többsége könnyedén mozgósítja a szükséges angol kifejezéseket tartalmilag, 
nyelvtanilag és szöveg koherencia szempontjából is helyes szövegek alkotására különböző 
hétköznapi (vagy azt utánzó) nyelvhasználati helyzetekben, legyen az egy történet leírása 
vagy egy párbeszédben való részvétel. Ez utóbbi által mért kommunikatív kompetenciában is 
lényegesen jobbak a kísérleti tanulók, mert a megadott párbeszéd árnyalatnyi részleteire 
odafigyelve, beszédprodukciójuk teljesebb összhangban van a beszélőpartner közlésével. 
Különösen sikeresek szavak jelentésének megmagyarázásában angol nyelven (ebben 32%-al 
felülmúlják kontrollbeli társaikat). Lényegesen jobban ismerik az alapvető nyelvtani 
szabályokat, amelyeknek a helyes alkalmazásában jártasabbak, bár ezeket csak olyan szinten 
mérték a BICS feladatok, amennyire azok a kevésbé elvont, köznapi témákban az értelmes 
kommunikációhoz fontosak. A kommunikatív nyelvhasználat különböző területeit mérő 
feladatok egymáshoz viszonyított nehézségi foka egyformának bizonyult a két mintában, ami 
jelzi, hogy ugyanolyan nyelvi problémákat okoznak, és hasonló nyelvi jelenségeket 
feltételeznek függetlenül attól, hogy a tanulók tannyelvként használják-e a nyelvet vagy nem.  
Általában azokban a feladatokban, amelyek több nyelvhasználati szabadságot engedtek meg, 
pl. képek alapján történetet írni, vagy hiányos párbeszédet kiegészíteni, eredményesebbek 
voltak a tanulók, mint amelyekben több volt a kötöttség.  

A kognitív nyelvhasználatot biztosító kompetenciák különböző mutatóiban, amelyeket a 
CALP teszt többé-kevésbé dekontextualizált feladatai különböző teszttechnikákkal mértek, 
eltérő a kísérleti tanulók fölénye. Bár valamennyi mért területen lényegesen jobbak, a 
metanyelvi ismeretet igénylő produktív feladatokban kiemelkedően sikeresebbek a kontroll 
tanulóktól. Ilyen feladat, amelyikben a megadott szókkal ellentétes jelentésűeket kell lehívni a 
mentális lexikonból, vagy, amelyikben absztrakt főnevet kell képezni a megadott 
kifejezésekből. Szignifikánsan gazdagabb a szókincsük, beleértve a ritkábban használt 
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szavakat és speciális kifejezéseket (szinonimák, antonímák, absztrakt főnevek) és helyesebben 
használják őket dekontextualizált szituációkban. Jobban ismerik a választékosabb 
nyelvhasználatban előforduló, néha csak az angolra jellemző sajátos kifejezéseket és nyelvi 
fordulatokat is. A mérések igazolták, hogy a kísérleti tanulók legjelentősebb nyelvi előnye 
(kb. 35%-os) éppen ebben a lexikális többlettudásban jelentkezik. Ezen túl a két tannyelvű 
tanulók jobban ismerik a hétköznapi életben ritkábban használatos, bonyolultabb nyelvtani 
szabályokat (például ritka igeidőket) és jártasabbak az alkalmazásukban. A méréskor tetten 
érhető volt, hogy szövegkörnyezetből kiragadott, de bizonyos támpontokat megadó 
nyelvhasználati szituációkban tudatosan és sikeresen mozgósítják a birtokukban levő nyelvi 
eszközöket elvont kognitív funkciók elvégzésére, valószínűleg nagyobb nyelvhasználati 
jártasságuknak és a nyelvről való több tudásuknak köszönhetően. Tehát a kísérleti tanulók 
gazdagabb szókészlete és bővebb nyelvtani ismerete fejlettebb metanyelvi tudatossággal 
párosul. A kontroll tanulók főleg ebben az utóbbi a kognitív nyelvi kompetenciamutatóban 
mutatják a legnagyobb lemaradást. A kísérleti tanulók számára nagyobb előnyt jelentett, ha a 
feladat produktív jellegű többféle helyes megoldással. A kutatás azt is feltárta, hogy bizonyos 
területeken, főleg alsóbb évfolyamon, sok kísérleti tanulónak is hiányosak a kognitív nyelvi 
kompetenciái, ami a minta heterogenitását okozza, de nem olyan nagy mértékű, mint a 
kontroll tanulóké. 

 
3. A nyelvi teszteredmények évfolyamonkénti elemzése igazolta, hogy a kísérleti minta 

valamennyi évfolyamának a kommunikatív és a kognitív nyelvi kompetenciái is 
szignifikánsan jobbak, mint a kísérleti minta párhuzamos évfolyamainak, és ez igaz a tesztek 
feladatai által mért valamennyi nyelvhasználati mutatóra. Ez azt is jelenti, hogy a két 
tannyelvű tanulók a középiskolai tanulmányok megkezdésekor nyelvi előnnyel indulnak 
(hatékonyabb a nyelvi előkészítő, szigorúbb a nyelvi felvételi stb.), ezért célszerű az évről 
évre való változásokat hasonlítani. Az összehasonlítás azt mutatja, hogy a felmenő 
évfolyamok tanulóinak bilingvis kompetenciái egyre fejlettebbek, ami igazolja azt a 
feltételezést, hogy minél felsőbb éves egy tanuló, annál fejlettebb a felszíni, és a kognitív 
angol nyelvi kompetenciája is, annak köszönhetően, hogy hosszabb ideje tanulja formális 
iskolai keretek között az angol nyelvet, illetve használja is azt tannyelvként.  

Az egymás utáni évfolyamok egyre jobb eredményei mindkét mintában nyelvi fejlődésre 
utalnak. Ha elfogadjuk, hogy az egyes évfolyamok angol nyelvi kompetencia szintje az 
iskolai nyelvtanulási folyamat eredménye, akkor kijelenthetjük, hogy a két tannyelvű tanulók 
bilingvis kompetenciái az évek során (a csökkenő heti angol nyelvi óraszám ellenére, amit 
angolul tanultak tárgyak egészítenek ki) sokkal erőteljesebb fejlődést mutatnak mindkét 
nyelvhasználati területen, mint a kontroll tanulók.  

Ha megvizsgáljuk az egyes évfolyamok nyelvi teljesítményeit a kommunikatív 
nyelvhasználatban, azt tapasztaljuk, hogy bár a kísérleti minta valamennyi évfolyamon eleve 
homogénebb, a felsőbb évfolyamok felé haladva egyenletesen, minden mutatóban egységesen 
magasabb színtű (összesen 15%-al) lesz a tanulók nyelvi kompetenciája. Ez azt jelenti, hogy a 
nyelvi hiányosságú tanulók többsége az utolsó évre behozza a lemaradását, ami a többiek 
nyelvi fejlődésével együtt a kísérleti negyedikesek nagyon magas, 80%-os teljesítményét 
eredményezi a BICS teszten. Ilyen mértékű felzárkózás nem figyelhető meg a kontroll 
mintában annak ellenére, hogy jelentős mértékű a nyelvi fejlődés (mintegy 15%) az első 
három évfolyamon (az utolsó évfolyamosok több feladatban, és átlagban is gyengébben 
teljesítenek, mint az előző évfolyam). A kontroll csoport valamennyi évfolyama nagyon 
vegyes összetételű, és a felsőbb évfolyamok felé haladva ez a heterogenitás két, egy 
alacsonyabb és egy magasabb kompetenciájú csoportra való szétváláshoz vezet. 
Feltételezhetjük, hogy a két csoportra való elkülönülés a tanulók továbbtanulási szándékával 
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van összefüggésben: a magasabb nyelvi kompetenciájú csoport tanulói erőteljesen motiváltak 
a továbbtanuláshoz esetleg szükséges angol nyelv tanulásában, a másik csoport viszont nem.  

Az évfolyamok feladatonkénti eredményeinek az összehasonlítása feltárta, hogy a kísérleti 
tanulók a felmenő évfolyamokon egyre bővebb szókinccsel és magabiztosabb 
nyelvhasználattal rendelkeznek, különös tekintettel a szövegértési (amiben a legjelentősebb a 
kommunikatív nyelvi fejlődés, mintegy 28%) és a szövegalkotási képességekre. Ez bizonyítja, 
hogy annak ellenére, hogy a nyelvhasználatuk elsősorban a szaktárgyak területére 
korlátozódik, a hétköznapi kommunikáláshoz szükséges nyelvtudásuk is jelentősen fejlődik. 
Erre egyértelműen az a magyarázat, hogy a szaktantárgyak angol nyelven való tanulásakor a 
nyelvet valós kommunikációs funkcióban használják az iskolai tanulmányaik során. Ezt a 
nyelvi tapasztalatot a kontroll évfolyamok magasabb angol nyelvi óraszáma sem képes 
pótolni.  

A kognitív nyelvhasználatot tekintve a felsőbb évfolyamosok az alsóbbakhoz viszonyítva 
mindkét mintán belül eredményesebbek a CALP teszten, ami az iskolai nyelvtanulás során 
szerzett nyelvi fejlődésnek tulajdonítható. A vizsgálat egyértelműen igazolja, hogy bár az 
alsóbb évfolyamokon nemcsak a kontroll, hanem a heterogénebb kísérleti mintában is nagy 
nyelvi hiányosságok tapasztalhatóak, nagy többségük behozza a nyelvi lemaradást, és az 
utolsó évben szinte valamennyi tanuló kognitív nyelvi kompetenciája közepes és magas szintű 
(átlagban 70%-os), így csökken a heterogenitás is. Ezzel szemben a kontroll minta alsóbb 
évfolyamaira jellemző alacsony nyelvi szint csak kis mértékben növekszik a négy éve során, 
és a heterogenitás sem csökken jelentősen. Ha a kognitív nyelvi fejlődés mértékét az angol 
nyelvoktatás hatékonysági fokmérőjének tekintjük, akkor kijelenthetjük, hogy a két tannyelvű 
oktatás sokkal, számszerűsítve mintegy kétszer hatékonyabb a kontroll mintabeli 
nyelvoktatásnál, mert a mért kognitív nyelvi kompetencia fejlődés mértéke több mint kétszer 
akkora (kb. 29%-os) a kísérleti csoportban, mint a kontrollban (kb. 13%-os). 

Ha a kognitív nyelvhasználat különböző mutatóiban elért eredményeket hasonlítjuk, a 
kísérleti mintában évről évre valamennyi területen folyamatos és lendületes a nyelvi fejlődés, 
míg a kontrollban kisebb mértékű, és a harmadik évfolyamig tapasztalható. A leglátványosabb 
kísérleti mintában az utolsó évfolyamra történő kiugróan magas (mintegy 35%-os) szókincs 
gyarapodás és a metanyelvi tudatosság fejlődése (mintegy 33%-os). Ez utóbbinak magas 
szintje több dekontextualizált feladatban az utolsó évesek kiemelkedő eredményességét 
biztosította. A lexikális fejlődésen belül a legnagyobb mértékű gyarapodás a speciális angol 
nyelvi fordulatok, szólások, közmondások tartalmi felismerése terén volt, amely feladatban a 
kísérleti minta utolsó évfolyamosai 40%-al voltak jobbak a párhuzamos évfolyamtól. Sokat 
(33-36%-al) javult a felmenő kísérleti évfolyamokon a tanulók teljesítménye a produktív 
feladatokban is, amikor a szókincsüket kellett aktivizálni. Az angol tannyelvként 
használatakor nemcsak új kifejezéseket tanulnak meg a tanulók, de gyakorlottabbak is lesznek 
a szavaknak a mentális lexikonból való lehívásában, hiszen az angol tannyelvű órákon 
folyamatosan kell mozgósítani a kifejezéseket, akár a megértés, vagyis a szavak felismerése, 
akár azok aktív produkciója érdekében. Bizonyíték arra, hogy nemcsak a több szó ismerete, 
hanem a szavak lehívásában való jártasság is fontos a szókincsmérő feladatok sikeres 
megoldásában, az, hogy a felidézendő szavak egy része gyakran használatos, amelyeket a 
gyengébb nyelvtudásúak is ismerhettek, mégsem sikerült őket aktivizálniuk. A tapasztalt 
lexikális nyelvi fejlődése egyértelműen a kétnyelvű oktatás szókincs bővítő hatékonyságát 
támasztja alá, amihez viszonyítva az intenzív idegennyelv-oktatás hatékonysága jelentősen 
elmarad.  

A mérés azt is igazolta, hogy bár a komplex grammatika ismerete és használata terén 
történő javulás a felmenő kísérleti évfolyamokon jelentősebb, mint a kontroll évfolyamokon, 
nem olyan nagy mértékű, mint a szókincsbővülés. A magyarázat arra, hogy a nyelvi fejlődés 
során a bonyolultabb nyelvtan (például a ritkább igeidők) alkalmazásában való jártasság nem 
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fejlődik olyan mértékben, mint a szókincs vagy a metanyelvi tudatosság egyszerűen az, hogy 
a tantárgyak tanulása során használt szaknyelvet egyszerűbb nyelvtani szerkezetek jellemzik 
(Kurtán, 2003) (például, kevesebb igeidőt használ), így a nyelvi órán tanult bonyolultabb 
nyelvtani szabályok gyakorlására nem nyújt lehetőséget.  

 
4. Az angol bilingvis kompetencia két szintjét mérő felszíni (BICS) és kognitív (CALP) 

nyelvi kompetenciatesztek eredményeinek egymáshoz való viszonyítása feltárta, hogy a 
vizsgálatban résztvevő tanulók valamennyi évfolyamon szignifikánsan eredményesebbek 
voltak a mindennapi életben való kommunikálásra alkalmas angol felszíni nyelvhasználatban, 
mint a magasabb szintűnek tekintett, elvontabb és tudatosabb nyelvismeretet elváró kognitív 
nyelvhasználatban. Ez egyébként független volt attól, hogy milyen a tanulók nyelvi szintje 
vagy, hogy milyen oktatási típusban szerezte a nyelvtudását. Ebből levonhatjuk azt a 
konklúziót, hogy a felszíni nyelvi kompetencia hamarabb kialakul, gyorsabban fejlődik és 
magasabb szintet ér el adott tanulmányi idő alatt, mint az idegen nyelven való elvont 
gondolkodáshoz is szükséges kognitív nyelvi kompetencia. Ez a következtetés egybeesik a 
kisebbségi tanulók bilingvis kompetenciáit kutató vizsgálatok (Baker, 2002; Cummins, 200, 
2003b; Göncz 2004, 2007; Skutnabb-Kangas, 1984) azon megállapításával, hogy a hétköznapi 
beszédhez szükséges felszíni nyelvi kompetencia viszonylag rövid idő alatt kialakul, míg az 
iskolai oktatási szituációban fontos kognitív nyelvi képességek kialakulásához évek 
szükségesek. Ezen túl a BICS és CALP teszteredmények közti korrelációvizsgálat igazolta 
azt, hogy a bilingvis kompetencia két szintje szorosan összefügg egymással mindkét 
mintában; akiknek magasabb szintű a felszíni nyelvi kompetenciájuk, azoknak a kognitív 
nyelvi kompetenciájuk is magasabb szintű, illetve akiknek alacsonyabb szintű a felszíni 
nyelvhasználatuk, azoknak a kognitív nyelvi kompetenciájuk is fejletlenebb.  

 
5. Ha olyan szempontból hasonlítjuk össze a BICS és CALP teszteredményeket, hogy 

megnézzük, hogy a nyelvhasználat melyik szintjén történik kisebb vagy nagyobb mértékű 
fejlődés az iskolai oktatás során, a kontroll mintában nem találunk eltérést (minkét teszten az 
elsőtől az utolsó évfolyamig 13% volt a növekedés). Ezzel ellentétben, a kísérleti csoportban a 
BICS teszten a felmenő évfolyamok eredményei 15%-al lettek jobbak, míg a CALP teszt 
eredményei 29%-al, amiből egyértelmű, hogy a kognitív nyelvhasználat fejlődése 
kimagaslóan nagyobb, mint a felszíni nyelvi kompetenciáé. Erre kézenfekvő az a magyarázat, 
hogy a szaktantárgyak angol nyelven való tanulása okozza a két tannyelvű minta kognitív 
nyelvi kompetenciáinak a felszínihez viszonyított erőteljesebb fejlődését, ami nem jellemző 
az angol nyelvet csak idegen nyelvként tanuló kontroll mintára. 

Ha megnézzük, hogy mindkét tesztet és az összes évfolyamot tekintve hol mérhető a 
leglényegesebb évről évre való javulás, azt találjuk, hogy az a kognitív nyelvhasználatban 
jelentkezik, mégpedig a kísérleti 3. és 4. évfolyamok között, és mintegy 12%. Ez a sehol 
máshol nem tapasztalható ugrásszerű eredményjavulás azt sugallja, hogy az a felhalmozódó 
nyelvi tapasztalat, amit a legfelsőbb évfolyamok tanulói az évek során az angol tannyelvként 
való használatakor szereznek, elsősorban a nyelvhasználat nehezebb, elvontabb kognitív 
területeit fejleszti hatékonyabban. Bár a kommunikatív nyelvi kompetenciában is jelentkezik 
némi fejlődés, ugyanaz a kísérleti 4. évfolyam mindössze 2%-al ért el jobb eredményt a 
mintája előző évfolyamához képest a BICS teszten. Beláthatjuk, hogy a felmérésben 
résztvevő legjobb angol nyelvtudású évfolyam bilingvis kompetenciájának a felszíni, vagyis a 
kommunikatív nyelvhasználati területen való fejlődése eltörpül a szaktárgyi területeken való 
gondolkodás során használandó kognitív nyelvhasználati területen mutatott, (mintegy hatszor 
hatékonyabb) nyelvi fejlődéséhez képest. 

Ez a része a vizsgálatnak egyértelműen alátámasztja azon hipotézis helytállóságát, hogy a 
két tannyelvű tanulóknál a felsőbb évfolyamok felé haladva a kognitív nyelvi kompetencia 
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erőteljesebben fejlődik, mint a felszíni nyelvi kompetencia, amelynek a fejlődése viszonylag 
lelassulhat.  

 
6. A korrelációvizsgálatok nem támasztják alá egyértelműen, hogy a tanulók nyelvi 

kompetenciáit lényegesen befolyásolná a szülők legmagasabb iskolai végzettsége, annak 
ellenére, hogy ennek az iskolai teljesítményt befolyásoló szerepét más vizsgálatok 
bizonyították (Csizér, et al., 2001; Csapó, 1998, 2001, 2002a, 2002b; Erdélyi, 2007). A 
kísérleti minta eredményei nagyon gyenge pozitív összefüggést jeleznek az apa iskolai 
végzettségével, de semmiféle kapcsolatban sincs azzal, hogy mennyire iskolázott az anya, míg 
a kontrollé mindkét szülő iskolai végzettségével mutat gyenge összefüggést. A tanulók 
bilingvis kompetenciája váratlanul gyenge korrelációban vannak az angol nyelv szeretetével, 
viszont sokkal szorosabb kapcsolatot mutat az iskolai átlaggal kifejezett tanulási képességgel 
és az iskolai angol jeggyel mért angol nyelvtudással (amelyek egymással is nagyon szorosan 
összefüggnek) mindkét mintában. Viszonylag szoros az eredmények korrelációja a 
tanulóknak az iskolai eredményekkel való megelégedettsége, illetve a továbbtanulási 
szándéka között is, és ennek alapján a tanulóknak a tanuláshoz való viszonya fontos tényező a 
funkcionális nyelvtudás megszerzésében. A korrelációvizsgálatok megerősítették, hogy a két 
minta kiegyenlítésekor relevánsnak tekintett háttértényezők (talán a szülők végzettségét 
leszámítva) valóban meghatározóak az angol nyelvi kompetenciák szintje szempontjából, 
ezért az eredménynek helyes értelmezéséhez ezekben egyformáknak kell lenniük az 
összehasonlított mintáknak.  

A bilingvis teszteken elért eredmények meglepően szoros összefüggést mutatnak a tanulók 
által megbecsült nyelvtudással, ami azt bizonyítja, hogy a tanulók általában tudatában vannak 
a nyelvi képességeiknek, és képesek reálisan értékelni a saját nyelvtudásukat mindkét 
mintában, függetlenül attól, hogy az milyen szintű, és hogy melyik iskolatípusban tanulják a 
nyelvet. Ez a következtetés megerősít egy hasonló korábbi, csak két tannyelvű tanulóknál 
elvégzett vizsgálatot (Várkuti, 2008c). Érdekes, hogy a korrelációs koefficiensek alapján a 
tanulóknak a vizsgálatban mért angol nyelvi kompetenciái szorosabban korrelálnak a saját 
angol nyelvtudásukról alkotott véleményükkel, mint az iskolában jeggyel értékelt angol 
tudásukkal. 

 
7. A magyar minták eredményeinek a walesi két tannyelvű kontroll minta 

eredményeivel való összevetése egyértelműen igazolta, hogy a kétnyelvűségi körülmények 
között élő tanulók, akik mindennapjaikban is használják a nyelvet egységesebb tudásúak és 
átlagban szignifikánsan jobb felszíni és kognitív nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek, mint a 
kísérleti tanulók, de ez nem feltétlenül igaz valamennyi nyelvhasználati mutatóra.  Átlagban a 
kísérleti minta 12%-al, a hazai kontroll minta 36%-al teljesített tőlük gyengébben a bilingvis 
teszteken.  

A kommunikatív nyelvhasználatot tekintve, a kísérleti mintának elsősorban a 
szókincsben volt (kb. 8%-os) az átlagnál (ami 5%-os) nagyobb lemaradása, ami azt bizonyítja, 
hogy ennek a fejlesztésében a legfontosabb tényező a nyelv aktív használata, amit a két 
tannyelvű oktatás, bár korlátozott körülmények között, de megpróbál biztosítani. Meglepő, 
hogy a BICS teszt öt feladat közül két, főleg integratív szövegértési, illetve szövegalkotási 
képességeket mozgósító feladatban a kísérleti minta, bár nem szignifikánsan, eredményesebb 
volt a walesi kontrollnál. Ez igazolja, hogy a szöveg koherenciát biztosító nyelvi elemek 
ismeretében nem gyengébbek tőlük, és valószínű kritikusabb a nyelvhasználatuk, mert 
pontosabban reagáltak a szöveg apróbb részleteire. A kísérleti tanulók ebben a metanyelvi 
tudatosságban nem szignifikánsan, de jobbak (illetve ugyanolyan jók), mint a walesi tanulók, 
akik a nyelvi fordulatokra nem figyeltek kellőképpen, így nem tudták az egyébként átlagban 
lényegesen magasabb nyelvi képességeiket megfelelően kamatoztatni. Mindkét két tannyelvű 
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minta eredményei lényegesen felülmúlják a magyar kontroll csoport tanulóinak az 
eredményeit (ami 29%-al gyengébb a walesitől), bizonyítva, hogy az igazán hatékony 
kommunikatív nyelvoktatás nem korlátozódhat kizárólag a nyelvi órákra.  

A kognitív nyelvhasználat terén is bebizonyosodott a walesi két tannyelvű tanulók 
egységesebb tudása és szignifikáns fölénye (átlagban 18%) a kísérleti mintához viszonyítva, 
de itt is vannak mutatók, amelyekben ha nem is lényegesen, de a kísérleti tanulók jobbak. 
Ezen a nyelvi szinten is a walesieknek a bővebb szókincs az erősségük, a ritkább, 
választékosabb szavak ismeretében a fölényük jóval magasabb az átlagtól (20-36% is egyes 
feladatokban). Viszont ismét a metanyelvi tudatosságuk bizonyult viszonylagosan 
gyengébbnek (illetve ugyanolyannak, mint a kísérleti minta tanulóké), és a bonyolultabb 
nyelvtani szerkezetek használatában (pl. ritkább igeidők) való jártasságuk. Ez azt jelenti, hogy 
a kétnyelvű közegben élő tanulók hétköznapi, egyszerűbb nyelvtant használó nyelvi 
tapasztalata nem fejleszti eléggé a komplexebb nyelvi szabályok alkalmazási képességét. Ezt 
a kognitív kompetenciát, illetve a nyelvi szabályok tudatos használatát a formális iskolai 
nyelvoktatás hatékonyabban fejleszti, és ebben a hazai két tannyelvű iskolákban történő 
nyelvtan központú nyelvoktatás nem mutat lemaradást. A magyar kontroll lemaradása a 
kognitív nyelvi kompetenciákban 41%-os a walesi mintához képest, aminek alapján 
kijelenthetjük, hogy egy nyelv csak idegen nyelvként való oktatása a gondolkodáshoz 
szükséges nyelvi képességeket csak nagyon kis mértékben fejleszti.  

A két nyelvhasználati szint egymáshoz hasonlításakor megerősítést nyert, hogy függetlenül 
attól, hogy milyen nyelvi közegben (természetes kétnyelvű vagy egynyelvű), vagy milyen 
oktatási típusban (egy vagy két tannyelvű) szerzik a tanulók a tudásukat egy másik nyelvben, 
a felszíni nyelvi kompetencia gyorsabban fejlődik és magasabb szintű lesz a középiskolai 
tanulmányok során, mint az idegen nyelven való elvont gondolkodáshoz is szükséges kognitív 
nyelvi kompetencia. 

Abból kiindulva, hogy a magasabb nyelvi kompetenciájú kísérleti mintában az 
alacsonyabb nyelvtudású hazai kontroll mintához viszonyítva a felmenő évfolyamokon a 
kognitív nyelvi kompetenciák sokkal erőteljesebben javultak, mint a kommunikatív 
kompetenciák, tehát a kétféle nyelvhasználat szintje közeledett egymáshoz és, hogy a legjobb 
nyelvtudású walesi mintában a két kompetencia közti különbség még kisebb, arra lehet 
következtetni, hogy a nyelvtudás mértéke befolyásolja a kettő viszonyát. A kognitív nyelvi 
kompetencia egy magas nyelvi szint fölött utoléri, illetve közelít a felszíni kompetencia 
szintjéhez, így lesz a gyarapodó nyelvtudás egyre értékesebb és hatékonyabban működő 
mindkét alapvető funkciójában, a kommunikálásban és a gondolkodásban is. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a vizsgált tanulók többsége mindkét magyar mintában a továbbtanulást fontos 
célnak jelölte meg, és hogy a fiatalok idegennyelv-tudása, azon belül a kognitív nyelvi 
kompetencia a továbbtanulási karrierjük fontos eszköze, akkor biztos, hogy a két tannyelvű 
tanulóknak sokkal jobbak az esélyeik a célok megvalósításában.  

Összességében bizonyítást nyert az a hipotézis, hogy a magyar-angol két tanítási nyelvű 
középiskolai tanulók bilingvis kompetenciái a természetes kétnyelvű közegben élő walesi-
angol két tannyelvű középiskolások bilingvis kompetenciáitól átlagban gyengébbek, de nem 
minden mutatóban (pl. komplexebb grammatika és metanyelvi tudatosság), és ahhoz 
közelítenek. Nyelvi hátrányuk jóval, mintegy háromszor kisebb (12%-nyi), mint a magyar 
kontroll minta tanulóié (36%-nyi). A hazai két tannyelvű oktatás során a tantárgyak fogalmi 
rendszerében való kommunikálás és gondolkodás természetes kétnyelvűségi közeget utánozó 
körülményeket teremt, ami magas szintű és magabiztos nyelvtudás eléréséhez biztosít aktív 
nyelvhasználati színteret.  

 
8. A biológia területspecifikus analógiás gondolkodásmérő teszten elért eredmények 

alapján a két minta, tehát a biológia tantárgyat angol nyelven tanuló két tannyelvű és a 
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biológiát magyarul tanuló kontroll középiskolások e területhez kapcsolódó analógiás 
gondolkodási szintje között összességében nincs statisztikai különbség. Ebből az a 
megállapítás is következik, hogy a kísérleti minta tanulóinak a biológia területspecifikus 
angol kognitív nyelvhasználata ugyanolyan sikeres az elvárt gondolkodási műveletekben, 
mint a kontroll tanulók anyanyelve, ez pedig bizonyítja, hogy a szaktárgyi elemmel bővített 
kognitív nyelvi kompetenciájuk szintje megfelelően magas ahhoz, hogy az adott területen az 
ismeretszerzés és az elvont kognitív műveletek hatékony eszköze legyen, vagyis tannyelvként 
működjön. Ismerve a kísérleti tanulók nyelvi hátterét, vagyis hogy az anyanyelvi kognitív 
kompetenciájuk középiskolás korukra egy viszonylag magas szintet elér, beigazolódott, hogy 
az anyanyelven kialakított kognitív alapkészséget (CUP=common underlying proficiency) 
(Cummins 2003a, 2003b; Baker, 2002; Skutnabb-Kangas, 1984.) középiskolásként valóban 
eredményesen tudják hasznosítani az angol nyelven való tanulás és gondolkodás során, ami 
bizonyítottan kedvezően hatott a célnyelvi fejlődésükre is. Fontos kihangsúlyozni, hogy az 
idegen nyelven tanulásnak semmilyen negatív hatása nem mutatható ki sem a biológia 
szaktárgyi gondolkodásra, sem a tannyelvi kompetenciáikra. Ezzel a mérés közvetve 
alátámasztja a szakemberek (Cummins, 2000; Baker, 2002; Göncz, 2004, 2005) azon 
következtetését is, amely szerint a kognitív nyelvi kompetenciának előbb az első nyelvben 
kell elérnie egy magas szintet, akkor lehet eredményes egy másik nyelv tannyelvként való 
bevezetése (fejlődési kölcsönhatás hipotézis).  

A kísérleti csoportnak a kontrollal megegyező átlagteljesítménye mögött a tanulók sokkal 
heterogénebb analógiás gondolkodási szintje húzódik. Sokan teljesítettek nagyon alacsony 
szinten, aminek az oka lehet analógiás gondolkodásbeli vagy angol nyelvi hiányosság. 
Viszont az eredmények feladatonkénti vizsgálata feltárta, az évfolyamonkénti elemzés pedig 
megerősítette azt, hogy a legmagasabb eredményű tanulók minden feladatban a kísérleti 
csoportból kerültek ki, aminek alapján megfogalmazhatjuk, hogy a tesztfeladatokat 
legsikeresebben megoldók rétegében az angol tannyelvűek analógiás gondolkodása fejlettebb, 
mint a csak anyanyelvükön tanulóké. Ebben az esetben az angol tannyelven tanulásnak az 
analógiás gondolkodásra kifejtett pozitív hatására lehet következtetni, de ez nem 
általánosítható a minták egészére.  

A feladatonkénti elemzésekből kiderül, hogy az azonos átlagok ellenére milyen 
gondolkodási területeken van eltérés a két mintában. A kísérleti csoport tanulói szignifikánsan 
sikeresebbek voltak a képi analógiás feladatokban és a verbális leírásban megadott információ 
hasznosításában. Érdekes, hogy az anyanyelvükön tanulók nemcsak az ábrák, de a szöveg-
adta információt sem tudták olyan eredményesen felhasználni a szerkezeti-működési 
összefüggések megtalálásához, pedig nyilvánvalóan az anyanyelvi kompetenciájuk nem 
gyengébb, mint a kísérleti tanulók angol célnyelvi kompetenciája. Mindebből arra 
következtethetünk, hogy ha a tanulási folyamatokban egy idegen nyelvet használnak 
tannyelvként, az fejleszti a tanulók kép- és szövegértéshez kötődő analógiás gondolkodási 
képességét, valószínű annak köszönhetően, hogy a tanulás során kialakul egy az 
információforrásra való tudatosabb odafigyelés, illetve jártasság abban, hogy szövegek 
tartalmát kell kikövetkeztetni úgy, hogy esetleg nem minden szó jelentése ismert. Egy másik 
érdekes eredmény, hogy a kísérleti tanulók viszont a kizárólag verbális jellegű, többnyire csak 
rövid szavak vagy kifejezések formájában megfogalmazott analógiás feladatokban, mint a 
biológia alapú szóanalógiák a kontrolltól szignifikánsan gyengébben teljesítettek. Ennek az 
oka az analógiás gondolkodási képesség alacsonyabb szintje helyett inkább az angol 
szakszókincs hiányossága lehet, vagy a passzív szakkifejezések mentális lexikonból való 
lehívásának a sikertelensége a teljesen elvont, kontextus szegény (kép és hosszabb szöveg 
nélküli) verbális nyelvhasználati helyzetben. Ez utóbbi mellett szól, hogy a klasszikus 
nyelvekre épülő angol szakszókincs nagyon eltér a nyelvújításnak köszönhetően bizonyos 
fokig közérthető magyar biológia szakszavaktól, és ezért sokkal nehezebb lehívni a passzív 
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szókészletből a ritkábban használatos biológia szakkifejezéseket, ha az angol nyelvű, mint ha 
magyar. Ennek ellenére figyelemre méltó, hogy a legeredményesebb tanulók a 
szóanalógiákban is a kísérleti minta tanulói voltak. A kísérleti mintában megjelenő 
kiemelkedően magas eredményekből az angol nyelven való tanulás és az analógiás 
gondolkodás magasabb szintje közti pozitív összefüggésre következtethetünk, bár ez az 
összefüggés nem terjeszthető ki az egész mintára, a jól teljesítők szűk csoportjára igaz 
mindkét évfolyamon, és a negyedikesek átlagteljesítményében is körvonalazódik. A 
teszteredménnyel mért angolul gondolkodás szintje viszont szorosan korrelál az angol 
nyelvtudás iskolai mutatójával, az angol jeggyel.  
Az évfolyamonkénti elemzések rávilágítottak, hogy míg a kontroll csoportban a 
harmadikosok jobbak, a kísérleti mintában a negyedikesek, akik a szóanalógiákat leszámítva 
minden feladatban jobbak, mint a kontroll évfolyam, és összességében is (bár nem 
szignifikánsan). Ebből arra gondolhatunk, hogy a két nyelven tanulás a gondolkodás 
fejlődését serkenti, elősegíti a gondolkodás kiteljesedését, jobban, mint az egy nyelven 
tanulás, feltéve, ha a bilingvis kompetencia elég magas szintű. A végzős kísérleti évfolyam 
lényegesen magasabb szintű analógiás gondolkodása néhány feladatban szintén a két 
tannyelven való tanulás gondolkodásfejlesztő hatását jelzi, akárcsak az a tény, hogy 
valamennyi feladatban a legeredményesebb tanulók a kísérlet minta negyedikesei közül valók. 
A gondolkodásmérő teszt eredményeinek korrelációvizsgálatai igazolják, hogy a tanulók 
biológiához kapcsolódó analógiás gondolkodása mindkét mintában szoros pozitív 
összefüggésben van az általános tanulási képességgel, az iskolai biológiatudással, azzal, hogy 
mennyire szeretik a biológiát, és hogy milyen a tanuláshoz való viszonyuk. A kontroll tanulók 
analógiás gondolkodási szintje a fenti tényezőkkel nagyjából kétszer olyan szoros 
korrelációban van, mint az angolul tanuló és gondolkodó középiskolásoké. A biológia 
analógiás gondolkodás szintje mindkét mintában független attól, hogy milyen a szülők 
legmagasabb iskolai végzettsége.  
 
Következtetés 

A magyar-angol tannyelvű és a magyar kísérleti minták eredményeinek összehasonlító 
elemzéséből levont következtetéseket röviden összegezve megfogalmazható, hogy a magyar-
angol két tannyelvű minta tanulóinak az angol kommunikatív és kognitív nyelvi kompetenciái 
lényegesen magasabb szintűek valamennyi mért mutatóban, mint az angol nyelvet intenzíven 
tanuló hazai kontroll minta tanulóinak, és erőteljesebben is fejlődik a középiskolai évek során, 
különösen a kognitív nyelvi kompetenciák. Mivel a két minta az angol nyelvismeretet 
befolyásoló releváns tényezőben kiegyenlített, a kísérleti csoport magasabb szintű angol 
nyelvi kompetenciái egyértelműen annak a nyelvhasználati tapasztalatnak köszönhető, amit az 
angol tannyelvként használata biztosít. Az a fajta nyelvhasználat, mikor nem maga a nyelv 
megtanulása az elsődleges cél, hanem a segítségével történő ismeretszerzés és a nyelv ennek 
az eszköze, valószínűleg azáltal, hogy a tantárgy fogalomrendszerében való gondolkodási 
műveletek elvégzésére és az erről való kommunikálásra is használja a tanuló, rendkívüli 
mértékben fejleszti elsősorban a kognitív nyelvi kompetenciát, de a kommunikatív nyelvi 
kompetenciafejlődés is jelentős. A kontroll csoport viszonylagosan alacsonyabb szintű angol 
nyelvi kompetenciái, illetve a lassúbb nyelvi fejlődés az ilyen jellegű nyelvhasználati 
tapasztalat hiányával magyarázható. Bár az intenzív idegennyelv-oktatás is jelentősen 
fejlesztheti a kommunikatív nyelvi kompetenciát, a kognitív nyelvi kompetenciát kevésbé.  

A vizsgálat szerint a kognitív nyelvi kompetencia nagymértékű kiteljesedése magasabb 
szintű nyelvtudásnál várható, ami a középiskola felsőbb évfolyamaira alakul ki. Ezt 
megerősíti a biológia területspecifikus analógiás gondolkodásmérés eredménye, amely 
igazolja, hogy a 3. és 4. évfolyamosok nyelvi kompetenciája elég magas szintű ahhoz, hogy 
tannyelvként, elvont kognitív műveletek végzésére használják. Valamennyi feladatban a 
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kísérlet minta tanuló közül valók a legeredményesebb tanulók, amiből arra gondolhatunk, 
hogy a két nyelven tanulás serkenti az analógiás gondolkodás fejlődését, elősegíti a 
gondolkodás kiteljesedését, jobban, mint az egy nyelven tanulás, feltéve, ha a bilingvis nyelvi 
kompetencia elég magas szintű. Ha ezt a következtetést összegezzük a kognitív nyelvi 
kompetenciáról tapasztaltakkal, kijelenthetjük, hogy egy bizonyos magasabb szintű második 
nyelvtudás esetén, amelyik segíti a kognitív nyelvi kompetencia nagymértékű kiteljesedését, a 
két nyelven tanulásnak a gondolkodás fejlődésére kifejtett erőteljes pozitív hatására lehet 
számítani. Vagyis bebizonyosodott, hogy egy második nyelv magas szintű ismerete, serkenti a 
kognitív mentális folyamatokat, és ez magasabb szintű lesz, mint az egynyelvűeké.  

Kitekintés 

A vizsgálat nagyon fontos hozadékai a mérőeszközök, amelyeknek a megbízhatósága a 
vizsgálat során nagyszámú vizsgálati alany révén tesztelésre került és számos más, eltérő célú 
vizsgálatra felhasználhatóak. Előnyük más tesztekkel szemben, hogy tartalmilag hazai 
középiskolások életkorához, nyelvi ismeretéhez illetve biológia ismeretéhez adaptált 
szövegekről van szó, amelyek formailag is relevánsak a tanulóinknak. Mindhárom teszt 
alkalmas hazai körülmények közötti nyelvészeti (pszicholingvisztikai, főleg kétnyelvűségi és 
kognitív nyelvészeti) mérésekre, de idegennyelvi-tudásmérésre, esetleg tágabb kognitív 
pedagógiai vagy pedagógiai-módszertani vizsgálatokhoz is.  

Ezeken túl az empirikus vizsgálat eredményei több olyan adalékot is szolgáltatnak, 
amelyek túlmutatnak a meghatározott célokon, és további kutatások kiindulópontjaként 
szolgálhatnak, vagy akár megfontolandó támpontként a pedagógiai gyakorlatban. A vizsgálat 
eredményeinek sokféle, összehasonlító párhuzamos elemzése megtörtént, de az adatbázis más 
szempontú elemzése is elképzelhető.   

1.) A kutatásnak a BICS és CALP nyelvi tesztekre támaszkodó része a kétnyelvűségi 
kutatások azon területének szolgáltat újabb adatokat, amelyik elsősorban a kétnyelvű 
oktatásra összpontosít. Bár sok külföldi kutatás igazolta a két tannyelvű tanulás erőteljes 
célnyelvi fejlesztő hatását (Cohen, 2002; Falsgraf, 1998; Greene, 1998; Kessler, 1984; 
Korppi, 2003; Krashen, 2000; Ramirez, 1998; Tinajero, 2005), a jelen vizsgálat, figyelembe 
véve a magyarországi két tanítási nyelvű oktatás körülményeit és a tanulók nyelvi hátterét, a 
célkitűzésnek megfelelően a hazai kétnyelvű oktatásnak a nyelvtanulásra kifejtett pozitív 
hatásáról nyújt bizonyítékot. A nyelvi hatásokon túl, a kutatásoknak kognitív folyamatokra 
kifejtett pozitív hatásait is sikerült tetten érni, elsősorban a hazai két tannyelvű tanulóknak az 
egynyelvűekhez viszonyított magasabb metanyelvi tudatosságában és jobb ábra és 
szövegértelmezési képességében, amelyhez hasonló pozitív hatásokat más összegző munkák 
is kiemelnek (Göncz, 2004; Keshavarz és Astaneh, 2004; Niemeier, 1999; Skutnabb-Kangas, 
1998).  

2.) Az eredmények elemzésekor és a következtetésekben is megfogalmazott nagyon fontos 
hozadéka a vizsgálatnak, hogy megerősít néhány olyan kétnyelvűségi kutatási eredményt, 
néhány kognitív elméletet, amelyet ma már egyre általánosabban elfogadnak, úgymint a két 
nyelvhasználati szint, a felszíni és a kognitív jelenléte (Baker, 2002; Cummins 1999, 2003a; 
Göncz 2004, 2005; Skutnabb-Kangas, 1984). Megvilágítja a kettő közötti eltérést is, hiszen az 
eredményekből egyértelmű, hogy az iskolai oktatásban a kommunikációs nyelvhasználat egy 
alacsonyabb szint, amelyet nemcsak hamarabb elsajátítanak a tanulók, de hagyományos 
idegennyelv-oktatási módszerekkel is viszonylag hatékonyan elsajátítható. Ezzel ellentétben 
az a nyelvtudás szint, amelyet eredményesen lehet gondolkodásra is használni valóban egy 
nehezebben, több év alatt elérhető szint, amelynek az elsajátításához fontos a nyelv aktív, 
valós funkcióban való használata, amit hazai körülmények között a tannyelvként használat 
biztosít. A kutatás eredményei közvetve szolgáltatnak bizonyítékot a kétnyelvű oktatás 
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hatékonyságát is jelentősen befolyásoló, a gondolkodásban központi operációs rendszerként 
működő közös kognitív alapkészség létére (CUP) (Skutnabb-Kangas, 1984), de a kölcsönös 
fejlődési hipotézist is alátámasztják (Baker, 2002; Cummins 1999, 2000; Göncz, 2004, 2005, 
2007, 2008) amelynek értelmében egy második nyelvben elért kompetencia nagymértékben 
az anyanyelvi kompetencia függvénye.  

A vizsgálat biológia analógiás gondolkodást tanulmányozó része értékes kiegészítése lehet 
a kétnyelvűségi kutatásoknak a szaktárgyak irányába. Bár a kényelvű tanítás nemcsak a 
nyelvet érinti, hanem legalább olyan mértékben a szaktárgyi gondolkodást is, mint azt Baker 
(2002) ki is emeli, ilyen jellegű empirikus kutatások nem jellemzőek.  

3.) Az eredmények részletes elemzése során több olyan nyelvi jelenség is megfigyelhető, 
amelyek pszicholingvisztikai szempontból figyelemre méltóak és további vizsgálatra 
érdemesek, akár általános, akár kétnyelvűségi vonatkozásban. A teljesség igénye nélkül 
következzen néhány ötlet. Például, a megfigyelés, hogy a két tannyelvű és a magyar kontroll 
tanulók a BICS teszt feladatokat egymáshoz viszonyítva ugyanolyan nehézségűeknek találták, 
bár eltérő az idegennyelv-tudásuk, a kommunikatív nyelvhasználati problémák a hasonló 
jellegére utal. Viszont a CALP teszten már jelentkeznek eltérések a két mintában, és azon 
belül főleg évfolyamonként, ami jelzi, hogy a kognitív nyelvhasználat már komplexebb nyelvi 
jelenség, ami az ilyen irányba való vizsgálódás alapja lehet. Érdekes észrevétel az is, hogy 
bizonyos feladatokban nemcsak a két magyar minta tanulói, de a walesi tanulók is feltűnően 
hasonló hibákat vétettek, ami egyetemes nyelvi jelenségekre utal, de természetesen a 
begyűjtött adatok ilyen jellegű, vagyis hiba elemzése új adalékot szolgáltathat a nyelv és 
gondolkodás kapcsolatáról. Az adatok egyéb jellegű feldolgozásával a mentális lexikon 
vizsgálata irányába is ki lehet terjeszteni a kutatást, kiemelve a szövegértés és szövegalkotás 
eredményeit (a szólehívás eredményességét vizsgálni a percepciós és produkciós 
folyamatokban), vagy azt vizsgálni, hogy a feladatok milyen hozzáférési utakat aktivizálnak, 
illetve, hogy az idegen nyelv tannyelvhasználata hogyan segíti a kifejezéseknek a passzív 
mentális lexikonból az aktívba való átkerülését.  

4.) A biológia területspecifikus analógiás gondolkodásmérő teszt a kognitív 
nyelvhasználati méréseken kívül használható középiskolások biológiához kapcsolódó 
gondolkodási folyamatoknak más célú vizsgálatára, egy- vagy két tannyelvű magyar 
középiskolásoknál külön- külön, vagy akár párhuzamos mérésekre. Ez a középiskolások 
vizsgálatára alkalmas mérőeszköz jó kiegészítője lehet azon bevált hazai eszközöknek, 
amelyeket általános iskolásoknál általános gondolkodásmérésekre (Csapó, 2002c) vagy a 
biológia analógiás gondolkodás fejlesztésére és mérésére használtak (Nagy, 2000a, 2000b, 
2001, 2002, 2004, 2005, 2006a és 2006b). Hasonlóképpen, a mérési eredmények, illetve 
azoknak az értelmezéséből levont következtetések fontos adalékot szolgáltathatnak az ilyen 
jellegű hazai vizsgálati eredményekhez (Várkuti 2008b), amelyek elsősorban a biológiatanítás 
hatékonyságának a növelését célozták meg. Ilyen szempontból az általános kognitív 
pedagógia mellett a biológia szakmódszertana is hasznosíthatja az eredményeket, különös 
tekintettel a kétnyelvű oktatásra. A begyűjtött eredmények más szempontú elemzése, például 
a szóanalógiákon belül követni, hogy mely típusokban voltak többé vagy kevésbé 
eredményesek a két tannyelvű tanulók, segíthet magyarázatot találni arra, hogy miért voltak a 
különben más feladatokban kiemelkedő eredményű tanulók kevésbé sikeresek, mint a 
kontroll. Az eredmények segíthetnek megérteni az eltéréseket az anyanyelvi és célnyelvi 
gondolkodási folyamatok között, amit konkrét oktatási módszerek kétnyelvű oktatásbeli 
felhasználásához lehetne adaptálni. Egyik ilyen gyakorlatban már hasznosítható 
következtetés, amit jelen vizsgálat sugall, az, hogy bár közismert, hogy a 
természettudományokban nagyon fontos a szemléltetés, célnyelven tanításkor ennek még 
nagyobb a jelentősége. Az erősen dekontextualizált (kép és szöveg nélküli), csak szavakat 
megadó feladatokban az angolul tanuló és gondolkodó tanulók analógiás gondolkodási szintje 
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jóval az átlaguk alatt volt, míg képes és szöveges feladatokban felülmúlták az átlagukat és a 
kontrollt, ami jelezi, hogy igénylik és nagyon jól hasznosítják is a bővebb információforrást 
(valószínű szókincsbeli hiányosságok kiegészítésére). 

5.) A nyelvi tesztek vizsgálati eredményeit gyakorlatban elsősorban az idegennyelv-
oktatás módszertana hasznosíthatja, az egynyelvű és két tanítási nyelvű oktatási típusokban 
is. Rávilágít néhány fontos, a hatékonyságot befolyásoló oktatási tényezőre, amelyek közül a 
legfontosabb az, hogy a tanulók valós kommunikatív és kognitív funkciókban használják a 
nyelvet. Ez újabb bizonyítékot szolgáltat a kommunikatív és a tartalom alapú nyelvoktatási 
módszereket szorgalmazó irányzatoknak (Bognár, 2005; Egenberger; 2002; Jorgensen és 
Tedick, 2001; Miller, 2001; Nikolov, 2007; Stoller, 2002), hogy valóban ezek a nyelvoktatás 
megújításának a legkecsegtetőbb lehetőségei.  

 
6.) A felszíni és kognitív nyelvi mérések eredményei konkrét empirikus adatokkal 

alátámasztva megerősítik a hazai vizsgálatokat, amelyek különböző mutatók, úgymint 
nemzetközi érettségi sikerek (Bognár 2000a, 2000b), hazai érettségi (Nikolov, 2003; Petneki 
2002), újabban a közép és emelt szintű érettségi vizsgaeredmények (Vámos, 2007), 
versenyeredmények, nyelvvizsgaeredmények és más középiskolai eredményességi  
mutatószámok (Gimnáziumi sorrendek, 2005; Oktatási Minisztérium, 2002; Neuwirth, 2003, 
2005; Neuwirth és Horn, 2006, 2007) alapján, indirekt bizonyították a két tanítási nyelvű 
oktatásunk hatékonyságát.  

A vizsgálat legfontosabb konklúziója, hogy a hazai oktatási körülmények között a 
használható nyelvtudást, ami az idegennyelv-oktatás célja, hatékonyan és nemzetközi 
viszonylatban is magas szinten, a két tannyelvű oktatás képes biztosítani, mert a nyelv valódi 
ismeretszerző funkcióban való használata olyan előnyt nyújt, amit más idegen nyelvtanítási 
módszerek még intenzíven alkalmazva sem pótolhatnak. 

Figyelembe véve, hogy az Európai Uniós elvárásokhoz igazodni próbáló idegennyelv-
oktatásunk keresi a hatékony oktatási stratégiákat a tanulók többnyelvűsége elérésére, 
érdemes a figyelmet a két tannyelvű oktatás hatékonyságára irányítani.  
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Wed. 3rd Sept 
Dear David, 

    Yesterday I got ……………… from a holiday in France. You were ………… about the countryside, it was beautiful. We 

travelled ……………………..  for a month. Peter was very ………………….. in learning the language and talked with a lot of  

……………….. He was very popular ……………. everybody.  

   It was quite ………………….. I noticed an increase in the prices you told us you paid ………… year. But I was quite 

satisfied with the hotels we stayed ………… You asked me to tell you about the food. It was ………………….. !         

                                                lots of love,                                                                                        Sarah 

                                                                                                                                                                              

Függelék 

1. függelék-Angol felszíni és kognitív nyelvi kompetencia teszt 
Ez a teszt egy nagyobb felmérés része, amely a tanulók angol nyelvtudását abból a szempontból vizsgálja, hogy azt mennyire tudná 

kommunikálásra, illetve gondolkodásra használni. Segédeszköz nélkül, legjobb tudásod szerint old meg a feladatokat! A mellékelt kérdőív 

kitöltésével együtt 45 perc áll a rendelkezésedre. Előbb a kérdőívet töltsd ki értelemszerűen, aztán a tesztet. Jól oszd be az idődet, hogy 

valamennyi feladatra sor kerüljön! Ha javítasz, az legyen egyértelmű. Ha hamarabb befejezed, mint 45 perc, légy szíves írd rá az első oldalra, 

hány percet használtál fel! Köszönöm a segítséget! 

 
TEST  I  - ON ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE   

 

    Name:                                               Class:               School:                
 

1.) Read this letter from Sarah to David. There are ten words missing. Complete them on your own. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.) Tell the story seen in the pictures by writing one single sentence 
about each picture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.) Explain in English what the following words mean:   
a joke,  to switch off,  ingredients,  bold,  to admire 
 
4.) In the paragraph about the life of honeybees, someone has mixed up the sentences. Arrange the sentences in 
the original order by numbering them. The first sentence has already been found for you. 
 
No. ….. When eggs hatch into larvae, they are looked after and fed by the worker bees. 

No. ….. During the summer months she spends most of her time laying eggs is the wax cells of her  honeycomb. 

No. 1. The life of the honeybee colony centers around the activities of its single queen. 

No. …. The honeybee does this by releasing sperm from her storage sacks which were filled at the  

             time of her mating flights. 

No. …. A new worker emerges three weeks after the egg was laid.  

(Source: Navracsics (2007): A kétnyelvű 
mentális lexikon. Buadapest: Balassi 
Kiadó:136.) 
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No. …. Fertilization of these eggs takes place before they are deposited in the cells.   

(Source: Bárdos (2001): Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó:134.) 
 
5.) Last week your mother sent you to a small greengrocer's near your home to buy the most necessary things for 
the kitchen. You had a dialogue with the shopkeeper. Put down what you were saying to her. 
a.) You: …………………………… 

Shopkeeper: Good morning. Can I help you? 

b.) You: …………………………… 

Shopkeeper: Yes, all of our vegetables are fresh. What would you like exactly? 

c.) You: …………………………… 

Shopkeeper: Here you are: 1 kilogram of beans and a small box of mushrooms. I have ground black pepper, 

ground red pepper, or what would you think about some dill or parsley leaves? 

d.) You: …………………………… 

Shopkeeper: I agree; there is nothing more tasty summertime in the salad dressing than some dills and garlic. 

Would you like anything else? 

 e.) You: …………………………… 

Shopkeeper: They were laid this morning, they are so fresh. Would you like a dozen of them? 

f.) You: …………………………… 

Shopkeeper: Here you are. I am sorry, but we don't sell any kind of bread and have run out of lemons.  

g.) You: …………………………… 

Shopkeeper: You should try to buy them round the corner, at my mother's shop.  

h.) You: …………………………… 

Shopkeeper: This is altogether 435 forints. 

i.) You: …………………………… 

Shopkeeper: Don't forget about your change and thank you for shopping with us. 

j.) You: …………………………… 

Shopkeeper: You are welcome and see you. 

 
TEST II - ON ENGLISH LANGUAGE COGNITIVE COMPETENCE 

 
1.) Pair the following words: win, earn, gain, or do with the words below:    
            ………. prizes       …………. experience  …………. photography 
           ……. a living        …………. speed               …………. fishing 

           …….. knowledge 

2.) Choose the best synonyms for the words in italics by underlining them. 
1.) their offspring are lying to them  - children/friends 

2.) and jot down whether they lied  - describe/make a note of 

3.) your hideous taste in sweaters  - terrible/unusual 

4.) the researchers grilled them   - selected/questioned  

5.) mothers can take heart from one other finding - feel proud of/be encouraged by 
 

3.) Give the opposites of :   
 

 powerful - ………………………..  raise - ………………………….. expired - 
………………………….. 
frequently - ………………………          mild - …………………………… 
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4.) Give the abstract nouns of:   
 

chose    -   …………………...   discover  -  ……………….       land    -    …………………… 

hero  -    ..…………………                          know  -   …………………….    man  -   …………………….. 

 
5.) Use the required verb forms in the following sentences:   
 
 1.) Where did you put my specs? I ………………………….. (to look) for them all day tomorrow. 
 2.) This time next Saturday I ……………………………..…….. (to fly) to Paris. 

 3.) They ………….. (to send) him home after two days but he ……………….. (not to come) here yet. 

 4.) I ………………. (not to find) a wife, though I ………… (to look) for one ever since I 

………………   (to be) twenty. 

 5.) I remember ……………… (to have) to hear endless of incidents from my mother's childhood. 

 
6.) Can you match them? Put the appropriate letters in front of the numbers. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
7.) Choose the word or phrase that best completes each sentence. 
 
1.) The child has been …………………. of affection so long that she hardly knows how to respond to love. 
 
        a.) withheld b.) deprived   c.) denied  d.) excluded 
 
2.) He joined a computer dating scheme but so far he hasn't ……………… a suitable partner. 
 
        a.) come by b.) come across     c.) come up with  d.) come round to 
 
3.) He nearly always managed to …………………. doing the heavy work by pretending he had a bad back. 
 
           a.) get by  b.) get away without    c.) get down     d.) get on  
 
4.) Sarah said that she …………………… me the following day. 
 
 a.) will call  b.) is calling  c.) would call  d.) had called 
 
5.) Well, if Peter had looked after his watch, he ………………….. it. 
 
    a.) wouldn't lose b.) won't lose c.) wouldn't have lost    d.) didn't lose 
 
 
 

1. If you love flowers 

2. If you sow the wind 

3. If you interpret the situation correctly 

4. If you appear without any warning unexpectedly 

5. If you feel better because of speaking about the accident 

6. If you said something you did not mean 

7. If you were teasing her like this   

8. If you feel that it makes the situation unbearable 

a. you hit the nail on the head. 

b. it was a slip of the tongue. 

c. you get it off your chest. 

d. you shall reap the whirlwind. 

e. you were just pulling her leg. 

f. you can't be a wicked man. 

g. that's the last straw. 

h. you are out of the blue. 
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(Source: Nagy L (2006):  Az 
analógiás gondolkodás fejlesztése. 
Bp: Műszaki K: 142o.) 

4 

2 

5 

3 

2. függelék-Biológia területspecifikus tesztek angol és magyar nyelven  
Ez a teszt egy nagyobb felmérés része. Nemcsak a biológiaórán szerzett biológiatudásodat méri, hanem elsősorban a gondolkodásodat 

teszteli. Ezért nagyon figyelmesen olvasd el a feladatok szövegét, és a leírt információt is felhasználva add meg a szerinted helyes választ! 

Összesen 35 percet fordíthatsz a tesztre. Bármelyik feladattal kezdheted, és ha van időd, visszatérhetsz a feladatokhoz, de légy szíves minden 

feladatot oldj meg. Ha javítasz, legyen egyértelmű. Ha semmiképp nem jut eszedbe egy angol kifejezés, beírhatod magyarul. Ha hamarabb 

befejezed, légy szíves írd rá az első lapra, hány percet használtál el. Köszönöm a segítséget! 

 

Name:      School:                                            
Class/Group:  
 

BIOLOGY- BASED ANALOGY TEST 
Exercise 1 
By operating the so-called Donders model seen in the picture, the process of 
respiration, inhalation and exhalation, in vertebrates can be demonstrated. As it 
is shown, the bottom of a plastic bottle has been cut and replaced by a tightly 
attached rubber piece. The air pressure in the bottle can be decreased by pulling 
the rubber piece downwards, and increased by pushing it upwards. A glass tube 
is firmly attached through the cork of the bottle with a balloon fixed to its end 
in the bottle. The picture shows the rushing of the air from outside into the 
balloon through the tube, because the rubber piece is being pulled downwards, 
so the set-up is at the moment simulating inhalation/inspiration.  
If you have understood the functioning of the model, answer the following 
question.   
 
1. Why is air rushing into the balloon through the tube? 
……………………………………………………………………………………………… 
 
What anatomical structures are replaced by the parts of the model? Write the name of the anatomical part after 
the appropriate number. 
 2. ……………………….. 

 3. ………………………. 

 4. ………………………. 

 5. ……………………….  

Exercise 2 
The skin covering the human body is commonly considered to be the first line of defence of the organism, while 
the components of blood - primarily its white blood cells - are the second line of defence. Try to explain what the 
biological background of using these expressions borrowed from war strategies is.    
 
The skin can be considered to be the first line of defence of the body, because  
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
White blood cells present in the blood belong to the second line of defence, because .…………  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Exercise 3  
Scientists like to compare the structuring and the functioning of a eukaryotic cell to a well-run factory. The raw 
materials transported into the factory across its surrounding fence from the outside are stored till their usage. 
Some workshops of the factory produce certain components of the products. Other workshops convert these 
parts further, or assemble them to final products that are packaged. The energy needed for making the products is 
supplied by the powerhouse of the factory, while the connections between the workshops by the transportation 
passageways. The fence and other security utilities provide the defence of the factory. In a well-run factory, 
recycling a part of the waste materials is solved as well, while non-recyclable waste is stored, then carried away. 
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The different technological processes of the factory are controlled and coordinated by the management according 
to the plans made previously.   
The table below gives the names of different cell organelles in a plant "cell-factory", and the diagram that 
follows it shows a plant cell.   
Based on the information provided (text above, table, diagram), put down in the table what functions are 
performed by the cell organelles (you can borrow expressions from the factory comparison). Then identify the 
cell organelles in the diagram by putting down their numbers.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercises 4 - 23 
In the following exercises, you should find the most suitable words to replace the question marks. Observe 
carefully what kind of relationship there is between the two words of the first pair, because the correlation 
between the words of the second pair has to be of the same type. Be cautious, not to be misled by the first 
idea! Encircle the letter of the appropriate choice. In each exercise choose only one word.  
For example: 
 
SKELETON : SKULL = CELL : ?  
  
 a CELL ORGANELLE 
 b NUCLEUS 
 c CELL BIOLOGY  
 d CELL DIVISION 
 

CELL ORGANELLES WHAT ARE THEIR FUNCTIONS? 

1. sap vacuole 
 
 
 

2. cell membrane 
 
 
 

3. cell wall 
 
 
 

4. cytoplasm 
 
 
 

5. chloroplast 
 
 
 

6. mitochondrion  
 
 
 

7. endoplasmic membrane 
system 

 
 
 

8. Golgi vesicles  

9. nucleus 
 
 
 

10. inclusions 
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The correct choice is nucleus, because between the first two words there is a "whole-part" connection, and the 
cell has a similar connection to the nucleus.  
 
4. CELL ORGANELLE : CELL = ORGAN : ? 
 
 a SENSE ORGAN 
 b LIVER 
 c ORGANISM 
 d LUNG 
    
5. VASCULAR TISSUE : ROOT = FUNGAL HYPHA : ? 
 
 a SAPROPHYTIC 
 b PARASITIC 
 c FUNGAL FRUITING BODY 
 d FUNGAL SPORE 
 
6. HEART : CIRCULATORY SYSTEM = GANGLION : ? 
 
 a BRAIN 
 b PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM  
 c SPINAL CORD 
 d SMALL BRAIN 
 
7. ANTENNA : INSECT = LEAF VEIN : ? 
 
 a LEAF  
 b ROOT 
 c STEM 
 d PLANT ORGAN/PART 
 
8. MALE SEX CELL : SPERM = PLASMA MEMBRANE : ? 
  
 a CYTOPLASM 
 b CELL ORGANELLE 
 c CELL PLASMA 
 d CELL MEMBRANE 
 
9. ASEXUAL REPRODUCTIVE CELL : SPORE = EGG/OVUM : ? 
 
 a FEMALE REPRODUCTIVE ORGAN 
 b SEXUAL REPRODUCTIVE CELL 
 c FEMALE REPRODUCTIVE CELL 
 d SPORANGIUM 
 
10. MALE : FEMALE = FLEXOR MUSCLE : ? 
  
 a BICEPS 
 b SKELETAL MUSCLE 
 c EXTENSOR MUSCLE 
 d THIGH MUSCLE 
 
11. EXHALATION: INHALATION= TAKING UP SUBSTANCES : ? 
  
 a TRANSPORT OF SUBSTANCES 
 b EXCRETION 
 c METABOLISM 
 d GIVING OFF SUBSTANCES 
 
12. GREEN ALGA : PHOTOSYNTHESIS = NITRIFYING BACTERIUM : ? 



 205 

 
 a AUTOTROPHISM 
 b CHEMOSYNTHESIS 
 c PROTEIN SYNTHESIS 
 d  METABOLISM 
 
13. CILIA : MOVEMENT = CHLOROPLAST : ?  
 
 a PIGMENT 
 b PHOTOSYNTHESIS 
 c CELL ORGANELLE 
 d LEAF  
 
14. CONNECTIVE TISSUE : NERVE TISSUE = ROOT : ? 
 
 a LATERAL ROOT 
 b ROOT HAIR 
 c PHLOEM  
 d STEM 
 
15. CHITIN : CELLULOSE = ARTERY : ? 
  
 a VEIN 
 b CIRCULATION 
 c TRANSPORTATION OF SUBSTANCES 
 d BLOOD 
 
16. PETAL : SEPAL = THORAX : ? 
 
 a ABDOMEN 
 b FLOWER 
 c INSECT 
 d ARTHROPOD 
 
17. VASCULAR TISSUE : PHLOEM = SKIN : ? 
  
 a DERMIS 
 b INTEGUMENT  
 c CANINE 
 d CORTEX 
 
18. LICHEN : FUNGAL FILAMENT = BLOOD : ? 
 
 a HEART 
 b BLOOD VESSEL 
 c RED BLOOD CELL 
 d BLOOD CAPILLARY 
 
 
19. POLLINATION : FERTILIZATION = DIGESTION : ? 
 
 a ABSORPTION 
 b DIGESTIVE TRACT 
 c SMALL INTESTINE 
 d DIGESTIVE JUICE 
 
20. CHEWING : SWALLOWING = SEED FORMATION : ?  
 
 a FERTILIZATION 
 b GERMINATION 
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(Forrás: Nagy L (2006):  Az analógiás 
gondolkodás fejlesztése. Bp: Műszaki 
K: 142o.) 
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 c ENDOSPERM FORMATION  
 d FLOWERING 
 
21. HEART VENTRICLES CONTRACT : BLOOD FLOWS INTO ARTERIES = THE WATER CONTENT 
OF THE GUARD CELLS INCREASES : ? 
 
 a THE PLANT ABSORBS WATER 
 b THE PRESSURE OF THE CELLS INCREASES  
 c WATER IS PRESSED INTO THE SURROUNDING CELLS 
 d STOMA OPENS  
 
22. COLOURFUL FLOWER WITH PERFUME : POLLINATION BY BEES = DRY  KERATINIZED SKIN : 
?  
 
 a SKIN POOR IN GLANDS 
 b REPTILE SKIN 
 c TERRESTRIAL WAY OF LIFE 
 d SCALY SKIN  
  
23. SAPROTROPHIC NUTRITION : DECOMPOSER =AUTOTROPHIC METABOLISM : ?    
 a HETEROTROPHIC METABOLISM 
 b HERBIVORES 
 c PLANTS 
 d PRODUCERS 
 
BIOLÓGIA TÉMÁJÚ ANALÓGIÁS TESZT 
 
1. feladat  
Az ábrán látható un. Donders-féle modell a működtetésével a gerincesek 
légcseréjét, vagyis a ki-, és belégzés folyamatát szemlélteti. Amint látható, 
egy dugóval lezárt merev plasztik flakon alját levágták, és a helyére 
nagyon szorosan egy rugalmas gumidarabot rögzítettek. A gumi lefelé 
húzásával a flakon belsejében levő levegő nyomása csökkenthető, míg 
felfelé nyomásával növelhető. A flakon dugóján egy szorosan beleillesztett 
üvegcső vezet keresztül, amihez a flakonban egy léggömb csatlakozik. A 
képen éppen az látható, hogy amikor a flakon alján levő gumit lefelé 
húzzák, az üvegcsövön át levegő áramlik a léggömbbe, vagyis ekkor a 
modell a belégzést utánozza.  
Ha megértetted a modell működését, válaszold meg a kérdéseket.  
 
1. Miért fog a légköri levegő beáramlani a csövön át a léggömbbe? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Milyen anatómia részeket helyettesítenek a modell részei? Írd az anatómiai rész nevét a megfelelő szám után! 
 2. ……………………….. 

 3. ………………………. 

 4. ………………………. 

 5. ……………………….  

 
2. feladat  
Az emberi testet borító bőrt szokás a szervezet első védelmi vonalának tekinteni, míg a vért az alkotói - 
elsősorban fehér vérsejtjei - révén második védelmi vonalnak. Próbáld megmagyarázni, hogy mi lehet a 
biológiai alapja ezen hadászati kifejezések használatának. 
 
A bőr az első védelmi vonalnak tekinthető, mert ………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 



 207 

 
A vérben levő fehér vérsejtek a második védelmi vonalhoz tartoznak, mert ………………  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
3. feladat  
Az eukarióta sejt felépítését és működését a tudósok szeretik egy jól működő gyárhoz hasonlítani. A kerítéssel 
körülhatárolt gyárba kívülről beszállítják a nyersanyagot, amit felhasználásig tárolnak, és amiből a gyár egyes 
részlegei valamilyen részterméket állítanak elő. Más részlegek továbbalakítják ezeket, illetve összeszerelik a 
részekből a végterméket, amit becsomagolnak. A termék készítéséhez szükséges energiát energiaszolgáltató 
egység biztosítja, a részlegek közti kapcsolatot pedig a szállító útvonalak. A kerítés és más biztonsági 
berendezések szolgálják a védelmet. A hulladék egy részének az újrahasznosítása is megoldott egy jól működő 
gyárban, míg az újra nem hasznosítható hulladékokat tárolják, majd elszállítják. A gyárban a különböző gyártási 
folyamatokat a vezetőség irányítja és koordinálja a terveknek megfelelően.  
Az alábbi táblázat megadja egy növényi "sejt-gyár" egyes sejtalkotóinak a nevét, míg az utána következő ábra 
egy növényi sejtet ábrázol.  
A megadott információ alapján (fenti szöveg, táblázat, ábra) írd be a táblázatba, milyen szerepet töltenek be a 
megnevezett sejtalkotók (a gyár hasonlatból kölcsönözhetsz kifejezéseket)! Majd azonosítsd a rajzon a 
sejtalkotókat a megfelelő sorszám odaírásával!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEJTALKOTÓ MI A MŰKÖDÉSE? 

1. sejtüreg/vakuólum 
 
 
 

2. sejthártya 
 
 
 

3. sejtfal 
 
 
 

4. citoplazma/ 
sejtplazma 

 
 
 

5. zöld színtest 
 
 
 

6. mitokondrium 
 
 
 

7. endoplazmatikus 
membránrendszer 

 
 
 

8. Golgi hólyagocskák/ 
vezikulumok  

9. sejtmag 
 
 
 

10. sejtzárványok 
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4 - 23. feladatok 
A következő feladatokban azt kell megtalálni, melyik szó illik a legjobban a kérdőjel helyére. Jól figyeld meg, 
milyen összefüggés van az első szópár két tagja között, mert ugyanolyan jellegű összefüggésnek kell lennie a 
második pár tagjai között is. Légy figyelmes és ne engedd magad becsapni az első ötlettől! Karikázd be a 
megfelelő szó betűjelét! Mindegyik feladatban csak egy szót jelölj meg! 
 
Például: 
     
CSONTVÁZ : KOPONYA = SEJT : ?  
  
 a SEJTALKOTÓ 
 b SEJTMAG 
 c SEJTBIOLÓGIA    
 d SEJTOSZTÓDÁS 
 
A helyes megoldás sejtmag, mert az első két szó között egész-rész kapcsolat van, és a sejt a sejtmaggal van 
hasonló összefüggésben. 
 
4. SEJTALKOTÓ : SEJT = SZERV : ? 
  
 a ÉRZÉKSZERV 
 b MÁJ 
 c SZERVEZET 
 d TÜDŐ 
    
5. SZÁLLÍTÓSZÖVET : GYÖKÉR = GOMBAFONAL : ? 
 
 a SZAPROFITA 
 b PARAZITA 
 c GOMBA TERMŐTEST  
 d GOMBASPÓRA 
 
6. SZÍV : KERINGÉSI RENDSZER : = IDEGDÚC : ? 
 
 a AGYVELŐ 
 b KÖRNYÉKI IDEGRENDSZER  
 c GERINCVELŐ 
 d KISAGY 
 
7. CSÁP : ROVAR = LEVÉLÉR : ? 
 
 a LEVÉL 
 b GYÖKÉR 
 c SZÁR 
 d NÖVÉNYI SZERV 
 
8. HÍM IVARSEJT : SPERMA = PLAZMAHÁRTYA : ? 
 
 a CITOPLAZMA 
 b SEJTALKOTÓ 
 c SEJTPLAZMA 
 d SEJTHÁRTYA 
 
9. IVARTALAN SZAPORÍTÓ SEJT : SPÓRA = PETESEJT : ? 
 
 a NŐI IVARSZERV 
 b IVAROS SZAPORÍTÓ SEJT 
 c NŐI SZAPORÍTÓ SEJT 
 d SPÓRATARTÓ 
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10. FÉRFI : NŐ = HAJLÍTÓ IZOM : ? 
 
 a KÉTFEJŰ KARIZOM 
 b VÁZIZOM 
 c FESZÍTŐ IZOM 
 d COMBIZOM 
 
11. KILÉGZÉS : BELÉGZÉS = ANYAGFELVÉTEL : ? 
 
 a ANYAGSZÁLLÍTÁS 
 b KIVÁLASZTÁS  
 c ANYAGCSERE 
 d ANYAGLEADÁS 
 
12. ZÖLDALGA : FOTOSZINTÉZIS = NITRIFIKÁLÓ BAKTÉRIUM : ? 
 
 a AUTOTRÓF 
 b KEMOSZINTÉZIS 
 c FEHÉRJE SZINTÉZIS 
 d  ANYAGCSERE 
 
13. CSILLÓ : MOZGÁS = ZÖLD SZÍNTEST : ?  
 
 a PIGMENT 
 b FOTOSZINTÉZIS  
 c SEJTALKOTÓ 
 d LEVÉL  
 
14. KÖTŐSZÖVET : IDEGSZÖVET = GYÖKÉR : ? 
 
 a OLDALGYÖKÉR 
 b GYÖKÉRSZŐR 
 c HÁNCSSZÖVET 
 d SZÁR 
 
15. KITIN : CELLULÓZ = VERŐÉR : ? 
 
 a VÉNA 
 b VÉRKERINGÉS 
 c ANYAGSZÁLLÍTÁS 
 d VÉR 
 
16. CSÉSZELEVÉL : SZIROMLEVÉL = TOR : ? 
 
 a POTROH 
 b VIRÁG 
 c ROVAR 
 d ÍZELTLÁBÚ 
 
17. SZÁLLÍTÓSZÖVET : HÁNCS = BŐR : ? 
 
 a IRHA 
 b KÜLTAKARÓ 
 c SZEMFOG 
 d KÉREG  
 
18. ZUZMÓ : GOMBAFONAL = VÉR : ? 
 
 a SZÍV 
 b VÉRÉR 
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 c VÖRÖS VÉRSEJT 
 d HAJSZÁLÉR 
 
19. MEGPORZÁS :MEGTERMÉSKENYÍTÉS = EMÉSZTÉS : ? 
 
 a FELSZÍVÓDÁS 
 b TÁPCSATORNA 
 c VÉKONYBÉL 
 d EMÉSZTŐNEDV 
 
20. RÁGÁS : NYELÉS = MAGKÉPZŐDÉS : ?  
 
 a MEGTERMÉKENYÍTÉS 
 b CSÍRÁZÁS 
 c TÁPSZÖVET KIALAKULÁSA 
 d VIRÁGZÁS 
 
21. SZÍVKAMRÁK ÖSSZEHÚZÓDNAK : VÉR PRÉSELŐDIK A VERŐEREKBE = NŐ A ZÁRÓSEJTEK 
VÍZZEL VALÓ TELÍTETTSÉGE : ? 
 
 a VIZET SZÍV FEL A NÖVÉNY  
 b NŐ A SEJTEK FESSZESSÉGE  
 c VIZET PRÉSEL A KÖRNYEZŐ SEJTEKBE 
 d A GÁZCSERENYÍLÁS KINYÍLIK 
 
22. SZÍNES, ILLATOS VIRÁG : MÉHEK ÁLTALI MEGPORZÁS = SZÁRAZ, ELSZARUSODOTT BŐR : ?  
 
 a A BŐR MIRIGYEKBEN SZEGÉNY 
 b HÜLLŐBŐR 
 c SZÁRAZFÖLDI ÉLETMÓD 
 d PIKKELYES BŐR  
  
23. SZAPROTRÓF TÁPLÁKOZÁS : LEBONTÓK = AUTOTRÓF ANYAGCSERE : ?    
 
 a HETEROTRÓF ANYAGCSERE 
 b NÖVÉNYEVŐK 
 c NÖVÉNYEK 
 d TERMELŐK 
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3. függelék-Tanulói kérdőívek  
Tanulói kérdőív - A változat  

(magyar- angol kéttannyelvű gimnáziumi tanulóknak) 
Név:                                                    Neme:                                                                     

Iskola:                                                 Osztály, csoport           Születés éve: :                                 

Szülők legmagasabb iskolai végzettsége:  
 Mindegyik oszlopban karikázza be a megfelelő számot! 
                         apa                                             anya  
     1                       általános iskola    1 
       2             szakmunkásképző                     2 
       3                       érettségi                                     3 
       4             főiskola                                     4 
       5                        egyetem                                    5 
I/1.) Milyen volt az elmúlt félév végén a tanulmányi átlaga?      __________ 
I/2.) Mennyire elégedett az iskolai teljesítményével?  
                   

 
 
 

 
I/3.) Milyen volt az utolsó félévi jegye a következő tárgyakból: angol?        ________      
(ha nem tanult ilyen tárgyat, ne írjon mellé semmit)                 történelem?    ________                                                                                                       
                                                                                                    biológia?        ________ 
                                                                                                    matematika ? ________ 
I/4.) Mennyire szereti a következő tantárgyakat? Karikázza be a számot, ami kifejezi a véleményét! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II/1.)  Az iskolában hány tanórában tanulja az angol nyelvet?     ………óra / hét 
 
II/2.)  Az iskolában más esetekben is használja az angol nyelvet, éspedig …………….… 

II/3.)  Ha az iskolán kívül is használja az angolt, karikázza be a megfelelőt! 

 soha ritkán  gyakran  

a.) könyv, újság, magazinok olvasása, filmnézés angolul 1 2 3 

b.) levelezés, beszélgetés, internetes csevegés angolul 1 2 3 

c.) angol nyelv használata külföldön (utazás, nyári munka, diákcsereprogram, stb.) 1 2 3 

d.) szokott angolul gondolkozni általános, mindennapi dolgokon 1 2 3 
e.) egyéb, éspedig …………………………………………........... 
……………………………………………….. 

II/4.)  Tanult/tanul-e angolul az iskolán kívül? 
1. Nem 
2. Igen,                   a.) milyen formában? ………………………. 
                               b.) mennyi ideig? …………………. 
II/5.)  Milyennek tartja a jelenlegi angol nyelvtudását?  Többet is megjelölhet, de csak értelemszerűen! 
        1. Alacsony színtűnek, amivel nem tudna egy angol nyelvi közösségben elboldogulni a mindennapi élet területein. 
        2. Ismeri annyira a nyelvet, hogy egy angol nyelvű közösségben megfelelően kommunikálni tudjon és megértesse magát a mindennapi 
életben. 
       3. Jelenlegi nyelvtudásával, akár angol nyelvterületen egy angol egynyelvű gimnáziumban is tanulhatna, bár bizonyára lennének nyelvi 
megértési problémái. 
     4. Úgy gondolja, hogy egyáltalán nem lennének nyelvi problémái, ha egy angol egynyelvű gimnáziumban tanulna angol nyelvterületen. 
III/1.)  Milyen iskolai tantárgyakat tanul/tanult angolul? Jelölje meg, és írja mellé az utolsó félévi jegyét (ha volt ilyen)! 

Nagyon elégedetlen Elégedetlen Közepesen elégedett Elégedett Nagyon elégedett 

1 2 3 4 5 

 Nagyon nem 
szeretem 

Nem szeretem Közömbös Szeretem Nagyon szeretem 

Angol 1 2 3 4 5 

Történelem 1 2 3 4 5 

Biológia 1 2 3 4 5 

Matematika 1 2 3 4 5 

  tanulta angolul tanulja angolul utolsó félévi jegye 
1. történelem    
2. angol és brit civilizáció    
3. matematika    
4. fizika    
5. kémia    
6. biológia    
7. földrajz    
8. számítástechnika    
9. egyéb, éspedig ……………..    
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III/2.)  Hogyan viszonyul az "iskolai tantárgyat angolul tanulni" feladathoz? Többet is választhat! 
A. Szívesen tanulja angolul az iskola által felajánlott tantárgyakat, mert úgy gondolja, hogy 
 1.) elég könnyen megy és nincs oka arra, hogy elhanyagolja ezeket a tárgyakat  
 2.) ezáltal jobban elsajátítja az angol nyelvet  
 3.) ezáltal jobban megértheti az angol kultúra és civilizáció sajátosságait  
 4.) a szakkifejezések ismeretében angol információforrásokat (tudományos magazinokat, honlapokat, stb.) is használhat. 
 5.) majd szeretne külföldön tanulni, és így kevésbé lesznek nyelvi nehézségei  
 6.) ez egy szellemi kihívás, és egyszerűen szereti az ilyesmit  
 7.) ezáltal "csiszolja az elméjét", könnyebben boldogul majd egyéb tanulnivalóval is 
 8.) jó érzés tudni, hogy valami többre képes ezáltal, mint a kortársai, akik magyar gimnáziumokba járnak   
 9.) a szülei tartják fontosnak, hogy kéttannyelvű gimnáziumba járjon, és nekik szeretne örömet szerezni 
 10.) egyéb, éspedig …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
B. Nem szívesen tanulja angolul a tárgyakat, mert  
 1.) nehezen halad a tanulmányaival, és elkedvetleníti a gyenge eredmény  
 2.) túl sok időt és energiát igényel, és nem marad ideje arra, amit szívesebben tanulna  
 3.) nem látja értelmét, miért kellene idegen nyelven megtanulnia szakkifejezéseket, fogalmakat, stb. 
 4.) úgy gondolja hátrányt jelent a csak magyarul tanuló kortársaival szemben, kevesebbe fog tudni az angolul tanult tantárgyakból. 
 5.) egyéb, éspedig…………………………….. 
III/3.)  Milyen céllal jött a magyar-angol kétnyelvű gimnáziumba? Többet is választhat! 
 1.) Szépnek tarja az angol nyelvet, szeretné a lehető legjobban elsajátítani, és úgy gondolja, hogy ebben a gimnáziumban erre több 
a lehetősége, mint máshol. 
 2.) Az angol nagyra becsült világnyelv, hasznára válik (itthon, külföldön) ha jól elsajátítja, és úgy gondolta, hogy ebben az 
iskolában erre több lehetősége van, mint máshol. 
 3.) Megtudta, hogy a gimnázium végzősei jó eséllyel jutnak be felsőoktatási intézményekbe és úgy gondolta, ha itt tanul javítja a 
saját továbbtanulási esélyeit. 
 4.) A szüleivel együtt nagyon fontosnak tartják, hogy jó nevelést kapjon, ennek része a magas szintű nyelvtanulás, és gondolta, 
hogy ebben a gimnáziumban erre van lehetősége. 
 5.) Hallotta, hogy itt tantárgyakat is tanulnak angolul, ezt érdekesnek tartotta, és ez vonzotta. 
 6.) Halotta, hogy itt tantárgyakat is tanítanak angolul, és mivel szeretne külföldön továbbtanulni, gondolta ez hasznára lehet. 
 7.) Hallotta, hogy itt tantárgyakat is tanulnak angolul és gondolta, hogy akkor az angol nyelvet biztosan jobban meg lehet tanulni, 
mint egy másik gimnáziumban. 
 8.) Tudta, hogy a kétnyelvű gimnáziumban tett érettségi egyben közép vagy felső fokú nyelvvizsgát is jelent és ez fontos 
szempont volt.  
 9.) Számított arra, hogy iskolai diákcsere programmal eljut angol nyelvterületre és ez vonzotta. 
 10.) Egyéb, éspedig …………………………………………………………….. 
IV.)  Mi a legmagasabb iskolai végzettség, amelyet szeretne elérni? Jelöljön meg egyet! 
 1. abbahagyni az iskolát, amilyen hamar csak lehet 
 2. érettségizni 
 3. tovább tanulni, elvégezni egy főiskolát (Batchelor szint) 
 4. tovább tanulni, elvégezni egy egyetemet (Master szint) 
 5. doktori fokozatot szerezni 
 
Köszönöm a segítségét! 

 
 
 

Tanulói kérdőív - B változat  
(magyar tannyelvű gimnáziumi tanulóknak) 

Név:                                                                 Neme:                                                                     

Iskola:                                                  Osztály, csoport:                                 

Születés éve:    

Szülők legmagasabb iskolai végzettsége:  
 Mindegyik oszlopban karikázza be a megfelelő számot! 
                                     apa                                                            anya  
     1            általános iskola                           1 
       2  szakmunkásképző                      2 
       3             érettségi                                    3 
       4    főiskola                                   4 
       5             egyetem                                    5 
I/1.) Milyen volt az elmúlt félév végén a tanulmányi átlaga?      __________ 
I/2.) Mennyire elégedett az iskolai teljesítményével?  
                 

 
 
 

I/3.) Milyen volt az utolsó félévi jegye a következő tárgyakból: angol?        ________      
(ha nem tanult ilyen tárgyat, ne írjon mellé semmit)                történelem?    ________                                                                                                       
                                                                                                   biológia?        ________ 
                                                                                                   matematika ? ________ 
I/4.) Mennyire szereti a következő tantárgyakat? Karikázza be a számot, ami kifejezi a véleményét! 

Nagyon elégedetlen Elégedetlen Közepesen elégedett Elégedett Nagyon elégedett 

1 2 3 4 5 
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II/1.)  Az iskolában hány tanórában tanulja az angol nyelvet?     ………óra / hét 
II/2.)  Az iskolában más esetekben is használja az angol nyelvet, éspedig 

……….……………………………………………………………………………  

II/3.)  Ha az iskolán kívül is használja az angolt, karikázza be a megfelelőt! 

 soha ritkán  gyakran  

a.) könyv, újság, magazinok olvasása, filmnézés angolul 1 2 3 

b.) levelezés, beszélgetés, internetes csevegés angolul 1 2 3 

c.) angol nyelv használata külföldön (utazás, nyári munka, diákcsereprogram, stb.) 1 2 3 

d.) szokott angolul gondolkozni általános, mindennapi dolgokon 1 2 3 
e.) egyéb, éspedig …………………………………………........... 
……………………………………………….. 

II/4.)  Tanult/tanul-e angolul az iskolán kívül? 
1. Nem 
2. Igen,                   a.) milyen formában? ………………………. 
                               b.) mennyi ideig? …………………. 
II/5.)  Milyennek tartja a jelenlegi angol nyelvtudását?  Többet is megjelölhet, de csak értelemszerűen! 
 1. Alacsony színtűnek, amivel nem tudna egy nyelvi közösségben elboldogulni a mindennapi élet területein. 
 2. Ismeri annyira a nyelvet, hogy egy angol nyelvű közösségben megfelelően kommunikálni tudjon és megértesse magát a 
mindennapi életben. 
 3. Jelenlegi nyelvtudásával, akár angol nyelvterületen egy angol egynyelvű gimnáziumban is tanulhatna, bár bizonyára lennének 
nyelvi megértési problémái. 
 4. Úgy gondolja, hogy egyáltalán nem lennének nyelvi problémái, ha egy angol egynyelvű gimnáziumban tanulna angol 
nyelvterületen. 
IV.)  Mi a legmagasabb iskolai végzettség, amelyet szeretne elérni? Jelöljön meg egyet! 
 1. abbahagyni az iskolát, amilyen hamar csak lehet 
 2. érettségizni 
 3. tovább tanulni, elvégezni egy főiskolát (Batchelor fokozat) 
 4. tovább tanulni, elvégezni egy egyetemet (Master fokozat) 
 5. doktori fokozatot szerezni 
 
Köszönöm a segítségét! 

 
 
 

Student Questionnaire   (Version C) 
 (For Welsh-English bilingual high school students) 

 
School:                                                  Class, Group:    
 

Name (or code-word, but use the same for the test as well):                                                                 Sex:                                                                     

Year of birth:    

The highest schooling of the parents:  
  Encircle the appropriate number in both columns. 
                         
  Father                                                                Mother  
 
   1                         primary school                                        1 
       2                  vocational school                                   2 
       3   comprehensive secondary grammar/high school           3 
       4                 college/BA or BSc                                 4 
       5                   university/ MA or MSc                                 5 
 
I/1.) What was your average school grade in the previous term?      __________ 
 
I/2.) How much are you satisfied with your school achievement? Encircle it. 
                   

 
 
 
 

 
I/3.) What was your last term grade in the following subjects?  (leave it empty if you had no such subject)  
                                                 English   ________                                                                                                       

 Nagyon nem 
szeretem 

Nem szeretem Közömbös Szeretem Nagyon 
szeretem 

Angol 1 2 3 4 5 
Történelem 1 2 3 4 5 

Biológia 1 2 3 4 5 
Matematika 1 2 3 4 5 

Very dissatisfied Dissatisfied Quite satisfied Satisfied Very satisfied 

1 2 3 4 5 
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                                                 History   ________                                                                                                                                                    
                                                 Biology   ________ 
     Mathematics ________ 
 
I/4.) How much do you like the following subjects? Encircle the appropriate numbers.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
II/1.)  How many English language classes do you have in school?   
                                                                ………classes / week 
II/2.)  Where do you use English outside the school?  
 

 never rarely frequently  

a.) Reading books, newspapers, magazines, watching movies 1 2 3 

b.) Writing letters, chatting on the internet    

c.) In the family in everyday life 1 2 3 

d.) You are thinking about everyday problems in English 1 2 3 
e.) Others, such as  ………………………........... 
……………………………………………….. 

 
  

 
 
II/1.)  Which school subjects do you learn in English?  Enlist them, please.           

IV.)  What is the highest schooling you would like to achieve? Encircle one of them. 
  
 1. To leave school as soon as possible 
 2. Obtain the General Certificate of Secondary Education (GCSE) 
 3. Obtain a college degree (BA or BSc) 
 4. Obtain a University degree (MA or MSc) 
 5. PhD  
 
Thank you for your help! 
 
 

 Don't like at all  Don't like Indifferent Like it  Like it very 
much 

English 1 2 3 4 5 
History 1 2 3 4 5 
Biology 1 2 3 4 5 

Mathematics 1 2 3 4 5 
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2. táblázat   A nyelvi vizsgálatban résztvevő kísérleti és hazai kontroll minták 
tanulóinak iskolánkénti és évfolyamonkénti megoszlása 

Kísérleti évfolyamok Kontroll évfolyamok 
Iskola 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Apáczai Nevelési Központ és Gimnázium, Pécs 26 26 26 16 30 26 24 26 

Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc  13 13 15 12 17 19 14 16 

Herman Ottó Gimnázium, Miskolc 15 17 16 13 21 14 13 13 

Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg 29 26 29 23 - 16 16 - 

Török Ignác Gimnázium, Gödöllõ 27 11 26 23 27 14 28 28 

Varga Katalin Gimnázium, Szolnok 25 31 28 29 17 14 15 9 

Zrínyi Ilona Gimnázium., Miskolc 20 14 10 12 18 15 16 7 

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 65 66 55 59 - - - - 

Lovassy László Gimnázium, Veszprém - - - - 15 20 12 9 

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém - - - - 15 39 19 29 

Összesen 220 204 205 187 160 177 157 137 

 

1. táblázat  A nyelvi vizsgálatban résztvevő kísérleti és hazai kontroll minták 
tanulóinak évfolyamonkénti eloszlása és angol nyelvi órái átlagban 

 

A tanulók száma  Az angol órák száma 
átlagban   Évfolyam 

  
Kísérleti  Kontroll Kísérleti Kontroll 

1 220 160 6,17 5,21 

2 204 177 5,56 5,03 

3 205 157 4,50 5,36 

4 187 137 4,20 5,69 

Összes  816 631 5,15 5,30 
 

4. függelék- A felmérésben résztvevő hazai minták adatai 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. táblázat A biológia területspecifikus analógiás gondolkodásmérésben résztvevő 
kísérleti és kontroll tanulók iskolánkénti és évfolyamonkénti megoszlása 

 
 

Kísérleti évfolyamok Kontroll évfolyamok 
Iskola 

3     4   3   4  
Apáczai Nevelési Központ és Gimnázium, Pécs 28 12 24 32 
Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc - 13 - 28 
Deák Ferenc Gimnázium, Szeged 19 - 26 - 
Herman Ottó Gimnázium, Miskolc 16 - 17 - 
Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg - 26 - 29 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium, Balatonalmádi 61 61 - - 
Török Ignác Gimnázium, Gödöllõ 26 25 32 26 
Varga Katalin Gimnázium, Szolnok 17 17 19 7 
Lovassy László Gimnázium, Veszprém - - 34 28 
Vetési Albert Gimnázium, Veszprém - - 26 55 
Összesen 167 154 178 205 
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1. ábra   Az apa legmagasabb iskolai végzettsége évfolyamonként a két mintában 
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A Pearson λ2-próba df=4 mellett minden esetben p>0,05 értéket adott. Az 1. évfolyamon λ2=2,45, 
p=0,65; a 2. évfolyamon λ2= 2,42, p=0,66; a 3. évfolyamon λ2= 4,56, p=0,33 és a 4. évfolyamon 
λ

2=6,46, p=0,18. 

2. ábra   Az anya legmagasabb iskolai végzettsége évfolyamonként a két mintában 
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A Pearson λ2-próba df=4 melletti értékei: az 1. évfolyamon λ
2=1,85,  p=0,76; a 2. évfolyamon λ2=1, 

p=0,90; a 3. évfolyamon λ2=1,79, p=0,77 és a 4. évfolyamon λ
2=1,41, p=0,85), vagyis p>0,05 minden 

évfolyamon. 

5. függelék- A nyelvi vizsgálat kísérleti és a hazai kontroll mintáinak 
háttértényezői és a különbségek szignifikanciavizsgálata 

1. A kísérleti és a kontroll csoport párhuzamos évfolyamai között a szülők végzettsége (1. és 
2. ábrák) alapján a szociális háttérben nincs lényeges különbség. 

 
2. Részben azzal mérve, hogy mennyire elégedettek a tanulók iskolai munkájuk eredményével 
(3. ábra), részben pedig azzal, hogy mi az a legmagasabb iskolai végzettség, amit terveik 
szerint el szeretnének érni (4. ábra), a kísérleti és a kontroll minta évfolyamainak a 
tanuláshoz való hozzáállása nem mutat szignifikáns eltérést.  
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4. ábra    A legmagasabb iskolai végzettség, amit a tanulók szeretnének elérni 
évfolyamonként a két mintában 
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A Pearson λ2-próba során kapott p értékek egyik évfolyamon sem jeleznek szignifikáns különbséget: 
az 1. évfolyamon p=0,99; a 2. évfolyamon p=0,19; a 3. évfolyamon p=0,15 és a 4. évfolyamon 
p=0,065. 

3. ábra    A tanulók elégedettsége az iskolai teljesítménnyel évfolyamomként a 
két mintában 
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A Pearson λ2-próba értékei: 1. évfolyamon λ2=7,81, p=0,99; a 2. évfolyamon λ2=2,78, p=0,59; a 3. 
évfolyamon λ2=1,54, p=0,81 és a 4. évfolyamon λ

2=5,74, p=0,21. 
 

5. ábra  A két minta évfolyamonkénti tanulmányi átlagai 
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ANOVA teszt: 1. évfolyamon p=0,60; a 2. évfolyamon p=0,45; a 3. évfolyamon p=0,92 és a 4. 
évfolyamon p=0,053. 

 

3. A kísérleti és a kontroll évfolyamok tanulói az eredményes nyelvtanuláshoz is szükséges, 
az összes tantárgyban szerzett iskolai tanulmányi átlagával mért (5. ábra) általános tanulási 
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1. táblázat   A két minta évfolyamonkénti tanulmányi átlagai és ezek statisztikai 
mutatói  

 
 

évfolyam és 
csoport a tanulók száma utolsó félévi 

átlag medián szórás variancia 

kísérleti 220 4,22 4,275 0,43442 0,189 1 
kontroll 160 4,12 4,155 0,54302 0,295 
kísérleti 204 4,10 4,150 0,59196 0,350 2 
kontroll 177 4,06 4,000 0,54320 0,295 
kísérleti 204 4,13 4,185 0,54712 0,299 3 
kontroll 157 4,13 4,150 0,52777 0,279 
kísérleti 187 4,30 4,310 0,51144 0,262 4 
kontroll 137 4,18 4,200 0,53885 0,290 

 

6. ábra A két minta évfolyamonkénti angol átlagai 
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Az ANOVA próbán kapott eltérő p értékek tükrözik az eltérések mértékét, hiszen az 1. és a 2. 
évfolyamokon (p=0,837 és p=0,297) kisebb eltérésre utalnak, mint a 3. és 4. évfolyamokon (p=0,062 
és p=0,70), de p>0,05 minden évfolyamon, vagyis a különbségek nem szignifikánsak.  

2. táblázat   A két minta évfolyamonkénti  angol jegyeinek statisztikai mutatói  
 
 
 

évfolyam és 
csoport 

a tanulók száma utolsó félévi 
átlag 

medián szórás variancia 

kísérleti 220 4,10 4,00 0,742 0,551 
1 

kontroll 160 4,09 4,00 0,872 0,760 

kísérleti 204 3,99 4,00 0,931 0,867 
2 

kontroll 177 3,89 4,00 0,882 0,778 

kísérleti 203 4,07 4,00 0,764 0,584 
3 

kontroll 155 4,24 4,00 0,898 0,806 

kísérleti 186 4,29 4,00 0,786 0,618 
4 

kontroll 135 4,11 4,00 0,975 0,950 

képességben nem térnek el szignifikánsan egymástól. Egyéb leíró statisztikai mutatók (1. 
táblázat), pl. a fél jegy körüli alacsony szórási terjedelem, jelzik, ez a jó teljesítmény 
valamennyi évfolyamon egyenletes. 

 
4. Az utolsó félév angol jegyeiből számított évfolyamonkénti átlagok (6. ábra) statisztikai 
vizsgálata igazolta, hogy a két minta párhuzamos évfolyamai a saját tanáraik által 
érdemjeggyel értékelt angol nyelvtudásban egyformák. A számok által tükrözött eltérések a 
véletlennek köszönhetőek, statisztikailag nem lényegesek. Az átlagok leíró statisztikai 
jellemzésekor (2. táblázat) a szinte egy jegynyi szórás arra utal, hogy a viszonylag magas 
átlagok mögött a tanulók angol tudása eléggé különböző szintű, és ez a megállapítás mindkét 
csoport valamennyi évfolyamára igaz.  
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7. ábra  Mennyire szeretik a két minta tanulói az angol nyelvet 
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A Pearson-féle szignifikancia-teszt (λ2-próba) értékei: az 1. évfolyamon p=0,523, a 2. évfolyamon 
p=0,44; a 3. évfolyamon p=0,56 és a 4. évfolyamon p=0,78. 
 

3. táblázat   A két minta tanulóinak nemek szerinti megoszlása az egyes 
évfolyamokban 

évfolyam és csoport leány fiú összesen 

kísérleti 153 67 220 
1 

kontroll 97 63 160 

kísérleti 136 68 204 
2 

kontroll 101 75 176 

kísérleti 112 93 205 
3 

kontroll 99 58 157 

kísérleti 138 49 187 
4 

kontroll 80 57 137 

 
A Pearson teszt alapján az 1. évfolyamon p=0,07, a 2. évfolyamon p=0,063, a 3. évfolyamon p=0,107, 
vagyis ezeken az évfolyamokon p>0,05. A 4. évfolyamon p=0,004, vagyis p<0,05, ami szignifikáns 
eltérést jelez. 

 

5. Annak alapján, hogy mennyire szeretik a tanulók az angol nyelvet (7. ábra), a kísérleti és a 
kontroll minták évfolyamai statisztikailag egyformák az angol nyelvhez való 
viszonyulásukban. Legtöbben a szeretem, illetve a nagyon szeretem kategóriákat jelölte meg, 
ami az angol nyelv tanulásával szembeni erőteljes pozitív motiváltságot is jelzi. Az a kevés 
tanuló, aki azt vallotta, hogy nagyon nem szereti, vagy nem szereti a nyelvet, illetve akik a 
közömbös kategóriát választották, bizonyára külső nyomásra kerültek jelenlegi iskolájukba, 
vagy a közben szerzett kudarcélmény hatására alakult negatívan a nyelvhez való 
hozzáállásuk. 
6. A két minta tanulóinak nemek szerinti megoszlása (3. táblázat) az 1-3. évfolyamokon nem 
tér el lényegesen, csak a 4. évfolyamon van a kísérleti csoportban lényegesen több leány, mint 
fiú.  
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2. ábra   Az anya legmagasabb iskolai végzettsége évfolyamonként a két mintában  
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A Pearson λ2-próba df=4 mellett a 3 évfolyamon λ2=8,990, p=0,061és a 4. évfolyamon λ

2=5,453, 
p=0,244, vagyis p>0,05 mindkét évfolyamon. 

1. ábra  Az apa legmagasabb iskolai végzettsége évfolyamonként a két mintában    
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A Pearson λ2-próba df=4 mellett a 3. évfolyamon λ2=6,607, p=0,158; a 4. évfolyamon λ2=11,948, 
p=q,063; tehát p>0,05 értéket mutatott mindkét évfolyamon. 

3. ábra    A tanulók elégedettsége az iskolai teljesítménnyel évfolyamomként a két 
mintában     
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1 A Pearson λ2-próba értékei df=4 mellett a 3. évfolyamon λ

2=1,546, p=0,818; a 4. évfolyamon pedig 
λ

2=4,515, p=0,341. 
 

6. függelék- A biológia területspecifikus analógiás gondolkodásmérésben 
résztvevő kísérleti és kontroll csoportok háttértényezői és a különbségek 
szignifikanciavizsgálata 
1. A tanulók szociális hátterének jellemzésekor, az apa és az anya legmagasabb iskolai 
végzettségére vonatkozó eltérések (1. és 2. ábrák) vizsgálatakor bebizonyosodott, hogy a két 
minta párhuzamos évfolyamai közti különbségek nem szignifikánsak.  

 
2. A tanulóknak a tanuláshoz való hozzáállása nem mutat lényeges eltérést a két minta 
párhuzamos évfolyamaiban sem az iskolai eredményességgel való elégedettséget tekintve (3. 
ábra), sem annak alapján, hogy milyen legmagasabb iskolai végzettséget szeretnének elérni 
(4. ábra). 
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5. ábra    A két minta évfolyamonkénti tanulmányi átlagai 
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Az ANOVA teszt alapján a 3. évfolyamon p=0,505 és a 4. évfolyamon p=0,053. 

1. táblázat   A két minta évfolyamonkénti tanulmányi átlagai és ezek 
statisztikai mutatói  

évfolyam és 
csoport 

a tanulók 
száma 

utolsó félévi 
átlag medián szórás variancia 

kísérleti 159 4,1326 4,20 0,58477 0,342 
3 

kontroll 162 4,1739 4,20 0,52237 0,273 

kísérleti 147 4,2631 4,31 0,51222 0,262 
4 

kontroll 200 4,1518 4,20 0,53914 0,291 

 

4. ábra    A legmagasabb iskolai végzettség, amit a tanulók évfolyamonként 
szeretnének elérni a két mintában 

 

kontrollkísérleti

120

100

80

60

40

20

0

A
 ta

nu
ló

k 
sz

ám
a

2923

104116

2716 12 1

doktori

egyetem

főiskola

érettségi

abbahagyni a tanulást3. évfolyam

kontrollkísérleti

125

100

75

50

25

0

4342

123
91

36
14 2

4. évfolyam

 
A Pearson λ2-próba során kapott p értékek df=4 mellett egyik évfolyamon sem jeleznek szignifikáns 
különbséget: a 3. évfolyamon λ2=5,417; p=0,247 és a 4. évfolyamon λ

2=7,416; és p=0,060. 
 

3. A tanulók általános tanulási képessége szoros összefüggésben van a biológia eredményes 
tanulásához elengedhetetlen analógiás gondolkodási képességhez, ezért fontos, hogy 
ugyanolyan képességű kontroll tanulókhoz hasonlítsam a kísérleti tanulókat. Bár a mérésére 
használt mutatóban, a tanulmányi átlagban (5. ábra) van eltérés, ez statisztikailag egyik 
évfolyamon sem éri el a szignifikancia szintjét. Az egyéb statisztikai mutatók (1. táblázat) 
alapján a viszonylag magas a tanulmányi átlagok minden csoportban egyenletes 
felkészültséget is jelentenek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. A biológiatudás mércéjeként használt év végi biológia jegyet tekintve (6. ábra) a 
negyedikes kísérleti tanulók átlaga volt a legalacsonyabb, akiknek a tanulmányi átlaga a 
legmagasabb volt. Ez azt jelenti, hogy jó képességűek, de a biológiát nem tanulják olyan 
erőteljesen (talán szelektálva tanulnak, vagy nem szeretik). A különbségek szignifikancia 
vizsgálata alapján a látható eltérések nem lényegesek, míg a biológia jegyek egyéb mutatói (2. 
táblázat) alapján valamennyi évfolyam tanulói viszonylag vegyes tudásúak.  
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3. táblázat   A kísérleti és kontroll csoport tanulóinak nemek szerinti megoszlása 
az egyes évfolyamokban 

 
 

évfolyam és csoport leány fiú összesen 

kísérleti 87 79 166 3 
kontroll 113 65 178 
kísérleti 118 35 153 4 
kontroll 126 79 205 

 

A Pearson teszt alapján az  3. évfolyamon p=0,037, a 4. évfolyamon p=0,002, vagyis p<0,05 mindkét 
évfolyamon, a kísérleti és kontroll minták szignifikánsan eltérnek a nemek arányában.  

6. ábra   A két minta évfolyamonkénti biológia átlaga 
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Az ANOVA próbán kapott p értékek: 3. évfolyamon p=0,629, a 4. évfolyamokon p=0,419, tehát p>0,05 
mindkét évfolyamon, vagyis a különbségek a véletlennek tulajdoníthatók. 

 

2. táblázat   A két minta évfolyamonkénti biológia jegyeinek statisztikai mutatói  
 
 

évfolyam és 
csoport 

a tanulók száma utolsó félévi 
átlag 

medián szórás variancia 

kísérleti 158 4,02 4,00 ,947 ,898 
3 

kontroll 161 4,07 4,00 ,874 ,764 
kísérleti 146 3,93 4,00 1,093 1,195 

4 
kontroll 200 4,03 4,00 1,039 1,080 

 

7. ábra   Mennyire szeretik a két minta tanulói a biológiát 
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A Pearson-féle λ2 szignifikancia-teszt értékei df=4 esetén a 3. évfolyamon λ2=7,295 p=0,121, a 4. 
évfolyamon λ2=7,348, p=0,119.  

5. A két minta tanulóinak a biológiához való viszonya abban mérve, hogy mennyire szeretik 
a tárgyat (7. ábra), nem mutat szignifikáns eltérést. Legtöbbjük számára közömbös a biológia, 
kevesen viszonyulnak hozzá szélsőségesen. Észrevehető, hogy a kísérleti negyedikesek 
szeretik legkevésbé, ami részleges magyarázatot ad az alacsonyabb átlagukra.  

6. Bár a nemek arányát nem tekintettem a teszteredmények szempontjából relevánsnak, 
megvizsgáltam a fiúk-lányok szerinti megoszlást a két mintában (3. táblázat). Mindkét 
évfolyamán a lányok vannak többen, mint a fiúk, de harmadikosok esetében a kontroll 
mintában van szignifikánsan több a leány, mint a kísérleti mintában, míg a negyedikeseknél 
fordítva, tehát a nemek arányában nem kiegyenlített a két minta. 
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1. táblázat  A kísérleti csoport eredményei a felszíni (BICS) és a kognitív (CALP) 
nyelvi kompetenciateszten 

A teszt feladatai Elérhető 
pontszám 

Minimum 
pont 

Maximum 
pont 

Módusz Elért pontok 
átlaga 

Szórás 

I/ex1 10 0 10 7 6,41 2,192 

I/ex2 10 0 10 10 7,80 2,718 

I/ex3 5 0 5 3 2,90 1,331 

I/ex4 5 0 5 5 3,44 1,630 

I/ex5 14 0 14 13 11,60 2,496 

BICS (I) teszt 44 7 43 37 32,15 6,732 

II/ex1 7 0 7 7 5,42 1,659 

II/ex2 5 0 5 3 2,73 1,461 

II/ex3 5 0 5 3 2,74 1,417 

II/ex4 6 0 6 0 2,56 1,930 

II/ex5 8 0 8 4 4,05 2,294 

II/ex6 8 0 8 8 4,19 2,884 

II/ex7 5 0 5 3 2,39 1,617 

CALP (II) teszt 44 0 41 27 24,09 9,709 

Összesített teszt 88 11 84 64 56,24 14,730 

 

2. táblázat A hazai kontroll csoport eredményei a felszíni (BICS) és a kognitív 
(CALP) nyelvi kompetenciateszten 

A teszt feladatai Elérhető 
pontszám 

Minimum 
pont 

Maximum 
pont 

Módusz Elért pontok 
átlaga 

Szórás 

I/ex1 10 0 10 3 3,87 2,387 

I/ex2 10 0 10 6 5,77 2,881 

I/ex3 5 0 5 0 1,28 1,143 

I/ex4 5 0 5 3 1,95 1,574 

I/ex5 14 0 14 12 8,81 3,790 

BICS teszt 44 0 43 22 21,67 8,944 

II/ex1 7 0 7 4 3,80 1,687 

II/ex2 5 0 5 0 1,71 1,465 

II/ex3 5 0 5 0 1,27 1,304 

II/ex4 6 0 6 0 1,29 1,584 

II/ex5 8 0 8 0 2,19 1,864 

II/ex6 8 0 8 0 2,38 2,313 

II/ex7 5 0 5 0 1,33 1,214 

CALP teszt 44 0 43 10 13,93 7,441 

Összesített teszt 88 2 86 29 35,60 14,815 

 

7. függelék- A kísérleti, a hazai kontroll és a walesi kontroll minták felszíni és 
kognitív nyelvi teszteredményei és azok legfontosabb statisztikai mutatói 
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3. táblázat A walesi-angol kétnyelvű kontroll csoport eredményei a felszíni (BICS) 
és a kognitív (CALP) nyelvi kompetenciateszten 

A teszt feladatai Elérhető 
pontszám 

Minimum 
pont 

Maximum 
pont 

Módusz Elért pontok 
átlaga 

Szórás 

I/ex1 10 3 10 8 7,73 1,495 

I/ex2 10 1 10 10 8,58 1,738 

I/ex3 5 0 5 4 3,31 1,131 

I/ex4 5 0 5 3 3,29 1,515 

I/ex5 14 0 14 12 11,43 2,091 

BICS teszt 44 13 43 37 34,34 5,292 

II/ex1 7 5 7 7 6,75 ,545 

II/ex2 5 0 5 4 4,21 1,083 

II/ex3 5 0 5 4 4,11 ,953 

II/ex4 6 0 5 2 2,73 1,577 

II/ex5 8 0 8 4 3,69 1,884 

II/ex6 8 0 8 8 6,64 2,164 

II/ex7 5 0 5 5 4,19 1,190 

CALP teszt 44 12 41 32 32,31 5,554 

Összesített teszt 88 25 82 66 66,65 9,035 
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Köszönetnyilvánítás  

Elsősorban a családomnak szeretném megköszönni, hogy a többéves, időigényes 
munkámban támogattak. A férjemnek külön köszönöm a türelmét, azt hogy lehetővé tette, 
hogy a pszicholingvisztika izgalmas, számomra új területére merészkedjek, és a 
tanulmányaimban elmerüljek, és azt is köszönöm, hogy a matematikai statisztikai feldolgozás 
során szakmai tanácsadóként, de szükség esetén mindenesként segített.  

Köszönettel tartozom Dr. habil. Padisák Juditnak, aki látta bennem az elhivatottságot a 
kétnyelvű oktatással kapcsolatos nyelvészeti kutatáshoz és bátorított abban, hogy belevágjak.  

Külön köszönöm a nagyszabású kísérletben résztvevő hazai iskolák igazgatóinak a 
segítőkészséget, és a tanárkollegáknak, hogy az adatgyűjtés gyakorlati kivitelezését lehetővé 
tették. Köszönöm Evans Gwilym önzetlen segítségét, hogy a walesi Ysgol Maes Garmon 
iskolában az adatgyűjtést megszervezte, és segített lebonyolítani a mérést, valamint Kulcsár 
Mariann kolléganőmnek, hogy az angol nyelvű megnyilvánulásaimat szakmai tudásával 
korrigálta, felügyelte. Köszönöm Dr. Nagy Lászlónénak, hogy biológiai analógiás 
gondolkodásmérésben szerzett tapasztalatait megosztotta velem, és szakmai véleményével 
segített a kutatásom területspecifikus részéhez szükséges mérőeszköz elkészítésében.  

Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik a pszicholingvisztikai 
tanulmányaimat szakmailag lehetővé tették és támogatták, az alprogramvezetőnek dr. Lengyel 
Zsoltnak és dr. Gósy Máriának, valamint dr. Simon Orsolyának a kutatáshoz kapcsolódó, 
konkrét gyakorlati észrevételeit, tanácsait. Dr. habil. Navracsics Juditnak köszönettel 
tartozom, mert tanáromként önzetlenül, sokat segített, abban hogy a lehető legtöbb külföldi, 
kétnyelvűséggel kapcsolatos szakirodalomhoz hozzáférjek. Majd az értekezésem egyik 
szakmai bírálójaként részletesen értékelte a munkámat és véleményének ösztönző 
hozzáállásával megerősített a vizsgálatom fontosságában. Köszönöm Dr. habil. Vámos 
Ágnesnek, aki mint szakmai bíráló segítő szándékú kritikai észrevételeivel hozzájárult a 
dolgozatom két tanítási nyelvű oktatással kapcsolatos elméleti részének a tökéletesítéséhez, és 
növelte a munkám tudományos színvonalát.  

Hálával és köszönettel tartozom dr. Göncz Lajos tanár úrnak a kétnyelvűség 
pszichológiájáról tartott magas színvonalú, igényes előadásaiért, hogy a figyelmemet a 
konkrét kutatási témára irányította, és hogy témavezetőként a kezdetektől fogva egyengette a 
munkámat, a nyelvi mérőeszközök elkészítésében ötleteivel segített, majd éveken át, kitartóan 
a rendelkezésemre állt a tanácsaival, eligazításaival, és mindig biztatóan értékelt.  
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Az értekezés magyar nyelvű tézisei  

Új tudományos eredmények 
 

1. A BICS és CALP nyelvi teszteredmények összehasonlító elemzése egyértelműen 
igazolja, hogy a magyar-angol tannyelvű középiskolásoknak mind a felszíni, mind a 
kognitív angol nyelvi kompetenciái szignifikánsan magasabb szintűek, mint az angol 
nyelvet idegen nyelv tantárgyként intenzíven tanuló középiskolásoknak. Ez a megállapítás 
valamennyi évfolyamra és a minták egészére is igaz. A felszíni nyelvi kompetenciájuk 
átlagban 24%-al jobb és homogénebb, nincs köztük nagyon gyenge kompetenciájú tanuló. 
A kognitív nyelvi kompetenciát illetően a kísérleti minta összetétele heterogénebb, a 
kontroll viszont egységesen gyengébb tudású, átlagban 23%-al. Mivel a két minta az 
angol nyelvismeretet befolyásoló releváns tényezőben kiegyenlített, a kísérleti csoport 
magasabb szintű angol nyelvi kompetenciái egyértelműen annak a nyelvhasználati 
tapasztalatnak köszönhető, amit az angol tannyelvként használata biztosít. Az a fajta 
nyelvhasználat, mikor nem maga a nyelv megtanulása az elsődleges cél, hanem az 
ismeretszerzés eszköze, valószínűleg azáltal, hogy a tantárgyak fogalomrendszerében való 
gondolkodási műveletek elvégzésére és az erről való kommunikálásra is használja a 
tanuló, rendkívüli mértékben fejleszti elsősorban a kognitív nyelvi kompetenciát, de a 
kommunikatív nyelvi kompetenciafejlődés is jelentős.  

 
2. A két nyelvhasználati szint egymáshoz hasonlításakor mindhárom mintában 

szignifikánsan eredményesebbek voltak a tanulók a konkrétabb, a mindennapi élethez 
szorosabban köthető felszíni nyelvi kompetenciamutatókban, mint a magasabb szintűnek 
tekintett, elvontabb, több metanyelvi tudatosságot elváró kognitív nyelvi kompetenciát 
mérőkben (a walesi-angol kontroll tanulói 5%-al, a magyar-angol tannyelvű tanulók 18%-
al, a hazai kontroll tanulók 17%-al). Így megerősítést nyert, hogy függetlenül attól, hogy 
milyen nyelvi közegben (természetes kétnyelvű vagy egynyelvű), vagy milyen oktatási 
típusban (egy vagy két tannyelvű) szerzik a tanulók a tudásukat egy másik nyelvben, a 
felszíni kompetencia egy könnyebben megtanulható, alacsonyabb nyelvhasználati szintet 
jelent, mint a sikeres iskolai tanuláshoz szükséges, az idegen nyelven való elvont 
gondolkodást biztosító kognitív nyelvi kompetencia.  

 
3. A teszteredmények feladatonkénti összehasonlító elemzése feltárta, hogy a kísérleti 

tanulók valamennyi mért angol nyelvhasználati mutatóban szignifikánsan jobbak, mint a 
hazai kontroll minta tanulói. A kommunikatív nyelvhasználatban gazdagabb a 
hétköznapi beszédszituációkban mozgósítható alapvető szókincsük, különös tekintettel a 
szövegösszefüggést biztosító nyelvi elemekre, amelynek köszönhetően jobb a 
szövegértésük és a szövegalkotási képességük is. Kiemelkedő a jártasságuk abban, hogy 
hogyan lehet az esetleg ismeretlen jelentésű szavakat is tartalmazó szöveget megérteni a 
kontextusból, illetve az azt biztosító nyelvi elemekből, sikeresen mozgósítva a 
megértéshez elengedhetetlen szemantikai és nyelvtani készségeket. A kísérleti tanulók 
többsége könnyedén aktivizálja a szükséges angol kifejezéseket tartalmilag, nyelvtanilag 
és szöveg koherencia szempontjából is helyes szövegek alkotására hétköznapi (vagy azt 
utánzó) nyelvhasználati helyzetekben, legyen az egy történet leírása, szavak jelentésének 
megmagyarázása (ebben 32%-al felülmúlják kontrollbeli társaikat) vagy egy 
párbeszédben való részvétel. A kommunikatív kompetenciájuk is lényegesen jobb, mert a 
megadott párbeszéd árnyalatnyi részleteire odafigyelve, beszédprodukciójuk teljesebb 
összhangban van a beszélőpartner közlésével. Lényegesen jobban ismerik az alapvető 
nyelvtani szabályokat, amelyeknek a helyes alkalmazásában jártasabbak, bár ezeket csak 
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olyan szinten mérték a BICS feladatok, amennyire azok a kevésbé elvont, köznapi 
témákban az értelmes kommunikációhoz fontosak. A kommunikatív nyelvhasználat 
különböző területeit mérő feladatok egymáshoz viszonyított nehézségi foka egyformának 
bizonyult a két mintában, ami hasonló nyelvi jelenségeket jelez függetlenül attól, hogy 
milyen szinten birtokolják a tanulók a nyelvet és használják-e tannyelvként vagy nem. A 
kognitív nyelvhasználat különböző mutatóiban szintén lényegesen jobbak a kísérleti 
tanulók, mint a hazai kontroll. Bővebb a lexikai tudásuk, beleértve a ritkábban használt 
szavakat és speciális kifejezéseket (szinonimák, antonímák, absztrakt főnevek), és 
helyesebben használják őket dekontextualizált szituációkban. Kiemelkedően jobban (kb. 
35%-al) ismerik a választékosabb, csak az angolra jellemző sajátos kifejezéseket és nyelvi 
fordulatokat. A hétköznapi életben ritkábban használatos, bonyolultabb nyelvtani 
szabályokat (például ritka igeidőket) jobban ismerik. Valószínűleg nagyobb 
nyelvhasználati jártasságuknak és a nyelvről való több tudásuknak köszönhetően a 
szövegkörnyezetből kiragadott, de bizonyos támpontokat megadó produktív 
nyelvhasználati szituációkban (például, amikor megadott szóval ellentétes jelentésűt kell 
lehívni a mentális lexikonból, vagy a megadott szóból absztrakt főnevet kell képezni) a 
kísérleti tanulók tudatosan és többnyire sikeresen mozgósítják a birtokukban levő nyelvi 
eszközöket elvont kognitív funkciók elvégzésére. Tehát gazdagabb szókészletük és 
bővebb nyelvtani ismeretük fejlettebb metanyelvi tudatossággal párosul. A kutatás azt is 
feltárta, hogy főleg alsóbb évfolyamon, bizonyos területeken sok kísérleti tanulónak is 
nagyon hiányos a kognitív nyelvi kompetenciája, ami a minta nagyfokú heterogenitását 
okozza.  

 
4. Az eredmények évfolyamonkénti elemzése az igazolta, hogy a kísérleti minta valamennyi 

évfolyama szignifikánsan jobb valamennyi mért nyelvi kompetenciamutatóban, mint a 
kontroll minta párhuzamos évfolyamai. Az elemzések mindkét mintában megerősítették, 
hogy minél felsőbb évfolyamra jár a tanuló, annál fejlettebb a felszíni és a kognitív angol 
nyelvi kompetenciája, valószínűleg azért, mert hosszabb ideje tanulja formális iskolai 
keretek között a nyelvet, illetve használja tannyelvként. Mivel már a kísérleti elsősök is 
jobbak, vagyis a két tannyelvű tanulók bizonyos nyelvi előnnyel kezdik a középiskolát 
(hatékonyabb a nyelvi előkészítő, szigorúbb a nyelvi felvételi stb.), a felmenő évfolyamok 
kompetenciái közti eltéréseket célszerű vizsgálni. Ha elfogadjuk, hogy az egyes 
évfolyamok egyre jobb angol nyelvi kompetencia szintje az iskolai nyelvtanulás 
eredménye, akkor kijelenthetjük, hogy a két tannyelvű tanulók bilingvis kompetenciái az 
évek során sokkal erőteljesebben fejlődnek mindkét nyelvhasználati területen, mint a 
kontroll tanulóké. Kiugró mértékű a kognitív nyelvi fejlődésük, átlagban mintegy 
kétszerese (29%-os) a kommunikatív nyelvhasználatban tapasztalt fejlődésnek (15%-os). 
A kísérleti minta kommunikatív nyelvhasználata a felsőbb évfolyamok felé haladva 
egyenletesen lesz egyre homogénebb, és minden mutatóban magasabb színtű (összesen 
15%-al). Ez azt jelenti, hogy sok tanuló felzárkózik, az utolsó évre behozza a nyelvi 
hiányosságait, ami a többiek nyelvi fejlődésével együtt a nagyon magas, 80%-os 
teljesítményüket eredményezi. A kontroll mintában az első három évfolyamon átlagban 
szintén jelentős a nyelvi fejlődés (15%-os), de a felsőbb évfolyamok felé haladva a minta 
szétválik két, egy alacsonyabb és egy magasabb kompetenciájú csoportra, amiről 
feltételezhetjük, hogy összefügg a tanulók továbbtanulási szándékával. A kísérleti tanulók 
évről évre egyre bővebb szókinccsel és magabiztosabb nyelvhasználattal rendelkeznek, 
különös tekintettel a szövegértési (amiben 28%-os fejlődés) és a szövegalkotási 
képességekre. Ez igazolja, hogy annak ellenére, hogy a nyelvhasználat felsőbb 
évfolyamokon elsősorban a szaktárgyak területére korlátozódik (mert csökken a heti angol 
órák száma), a hétköznapi kommunikáláshoz szükséges nyelvtudásuk is jelentősen 
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fejlődik. A kognitív nyelvhasználatot tekintve, a kísérleti mintában az alsóbb 
évfolyamokhoz viszonyított nyelvi fejlődés a kommunikatív nyelvhasználatéhoz képest is 
erőteljesebb, mert bár a végzős évfolyam teljesítménye átlagban csak mintegy 70%-os, a 
fejlődés mértéke a középiskolai évek során kb. 29%-os. A kísérleti minta valamennyi 
mutatóban évről évre folyamatosan és lendületesen fejlődik, de a leglátványosabb a 
szókincsgyarapodás (mintegy 35%-os), ezen belül a speciális angol nyelvi fordulatok 
ismerete (amiben a kísérleti végzősök 40%-al voltak jobbak a párhuzamos kontroll 
évfolyamtól) és a metanyelvi tudatosság fejlődése (mintegy 33%-os). Ehhez képest a 
komplex grammatikában való jártasság kevésbé fejlődik, amire az a magyarázat, hogy a 
tantárgyak tanulása során használt szaknyelvet egyszerűbb nyelvtani szerkezetek 
jellemzik. Viszont az angol tannyelvként használata nemcsak a szókincset bővíti 
jelentősen, hanem a szavak lehívásában való jártasságot is növeli, és ezáltal a 
nyelvhasználatot magabiztosabbá teszi.  Ha a kognitív nyelvi fejlődés mértékét az angol 
nyelvoktatás hatékonysági fokmérőjének tekintjük, akkor kijelenthetjük, hogy a két 
tannyelvű oktatás sokkal, számszerűsítve több mint kétszer hatékonyabb a kontroll 
mintabeli nyelvoktatásnál (mert a kontroll minta felmenő évfolyamainak az eredménye 
kb. 13%-ot javult). A vizsgálatnak ez a része egyértelműen alátámasztja azon hipotézis 
helytállóságát, hogy a két tannyelvű tanulóknál a felsőbb évfolyamok felé haladva a 
kognitív nyelvi kompetencia erőteljesebben fejlődik, mint a felszíni nyelvi kompetencia, 
amelynek a fejlődése viszonylag lelassul (a végzős évfolyam kognitív nyelvi 
kompetenciája 12%-al volt jobb, mint az előző évé, a kommunikatív nyelvi kompetenciája 
viszont csak 2%-al, ami hatszor erőteljesebb fejlődést sugall).  

 
5. A vizsgálati eredmények értékelése feltárta, hogy a kognitív nyelvi kompetencia 

kiteljesedése jobb nyelvtudásnál erőteljesebb, vagyis egy bizonyos magasabb szintű 
nyelvtudásnál a kognitív nyelvhasználat mintegy felzárkózik a jobb felszíni 
kompetenciához. Ezt a gondolatot a 4. tézispontbeli konklúzión túl több tény is 
alátámasztja. A legalacsonyabb nyelvtudású kontroll mintában az évek során ugyanolyan 
mértékben (13%-al) javult mindkét nyelvi kompetencia, így a kettő nem közeledett, 
elsőben és negyedikben is 16%-os a kognitív nyelvhasználat lemaradása. A tőlük 
szignifikánsan jobb nyelvtudású kísérleti csoportban a kommunikatív nyelvi kompetencia 
15%-al, a kognitív már 29%-al lesz jobb az utolsó évre, így a kettő közötti eltérés 24%-ról 
10%-ra csökken. Ez azt jelenti, hogy az a felhalmozódó nyelvi tapasztalat, amit a 
legfelsőbb két tannyelvű évfolyam tanulói az évek során az angol tannyelvként való 
használatakor szereznek, elsősorban a nyelvhasználat nehezebb, elvontabb kognitív 
területeit fejleszti hatékonyan. Ezt megerősíti, hogy a walesi mintában, akiknek a legjobb 
az angol nyelvtudásuk a kognitív kompetencia lemaradása a felszínihez képest mindössze 
5%. Tehát a kognitív nyelvi kompetencia egy magas nyelvi szinten közelít, illetve utoléri 
a felszíni kompetencia szintjét, így lesz a gyarapodó nyelvtudás egyre értékesebb és 
hatékonyabban működő mindkét alapvető funkciójában, a kommunikálásban és a 
gondolkodásban is. Ha figyelembe vesszük, hogy a vizsgált tanulók többsége mindkét 
magyar mintában a továbbtanulást fontos célnak jelölte meg, és az idegennyelv-tudás, 
azon belül a kognitív nyelvi kompetencia a továbbtanulási karrier fontos eszköze, akkor 
nyilvánvaló, hogy a két tannyelvű tanulóknak sokkal jobbak az esélyeik a célok 
megvalósításában.  

 
6. A hazai középiskolás tanulók angol nyelvi kompetenciáit csak nagyon kis mértékben 

befolyásolja az, hogy milyen a szülők legmagasabb iskolai végzettsége. A kísérleti minta 
eredményei nagyon gyenge pozitív összefüggést jeleznek az apa iskolai végzettségével, és 
korrelálatlanságot az anya iskolázottságával, míg a kontrollé nagyon gyenge összefüggést 
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mindkét szülő iskolai végzettségével. A nyelvi kompetencia váratlanul gyenge 
korrelációban van az angol nyelv szeretetével, viszont sokkal szorosabb kapcsolatot mutat 
az iskolai átlaggal kifejezett tanulási képességgel és az angol jeggyel mért nyelvtudással 
(amelyek egymással is nagyon szorosan összefüggnek) mindkét mintában. Viszonylag 
szoros az eredmények korrelációja a tanuláshoz való hozzáállással, amit az iskolai 
eredményekkel való megelégedettség, illetve a továbbtanulási szándék mért. Ennek 
alapján a tanuláshoz való viszony meghatározó tényező a funkcionális nyelvtudás 
megszerzésében. A korrelációvizsgálatok megerősítették, hogy a felsorolt háttértényezők 
(a szülők végzettségét leszámítva) valóban relevánsan meghatározóak az angol nyelvi 
kompetenciák szintjét tekintve, ezért módszertanilag helyes volt az összehasonlított 
minták kiegyenlítése. A bilingvis teszteken elért eredmények meglepően szoros 
összefüggést mutatnak a tanulók által megbecsült nyelvtudással, ami igazolja, hogy 
képesek reálisan értékelni a saját nyelvtudásukat mindkét mintában. Érdekes, hogy a 
korrelációs koefficiensek alapján ez az összefüggés erőteljesebb, mint az iskolai jeggyel 
értékelt angol tudással való kapcsolat. 

 
7. A magyar-angol tannyelvű tanulók lényegesen gyengébb bilingvis kompetenciákkal 

rendelkeznek átlagban, mint a kétnyelvű körülmények között élő walesi két tannyelvű 
kontroll  tanulók, de nem minden nyelvi mutatóban. Hozzájuk képest még jobban 
elmaradnak a hazai kontroll minta tanulói. A kísérleti minta kommunikatív 
nyelvhasználata 5%-al gyengébb, legnagyobb a lemaradásuk a szókincsben volt (kb. 8%-
os), ami bizonyítja, hogy a lexikai tudás fejlesztésében a legfontosabb tényező a nyelv 
aktív használata, amit a két tannyelvű oktatás, bár korlátozott körülmények között, de 
megpróbál biztosítani. Meglepő, hogy a kísérleti tanulók két, főleg integratív szövegértési, 
illetve szövegalkotási képességeket mozgósító feladatban, bár nem szignifikánsan, 
eredményesebbek voltak a walesi tanulóknál. Ez igazolja, hogy a szöveg koherenciáját 
biztosító nyelvi elemek ismeretében nem gyengébbek, és valószínű kritikusabb a 
nyelvhasználatuk, mert pontosabban reagáltak a szöveg apróbb részleteire. A kísérleti 
tanulóknak tehát a metanyelvi tudatosságuk jobb, mint a walesi tanulóké, akik a nyelvi 
fordulatokra nem figyeltek kellőképpen, így nem tudták az egyébként átlagban lényegesen 
magasabb nyelvi képességeiket megfelelően kamatoztatni. A kontroll mintának a 
walesiekétől 29%-al gyengébb teljesítménye arra utal, hogy az igazán hatékony 
kommunikatív nyelvoktatás nem korlátozódhat kizárólag a nyelvi órákra. A kognitív 
nyelvhasználat terén a walesi két tannyelvű tanulóknak a kísérleti mintához viszonyított 
nyelvi fölénye 18%-os, de itt is vannak mutatók, amelyekben ha nem is lényegesen, de a 
kísérleti tanulók jobbak. Ezen a nyelvi szinten is a bővebb szókincs a walesiek erőssége, a 
ritkább, választékosabb szavak ismeretében 20-36%-al is jobbak. Viszont ismét a 
metanyelvi tudatosságuk bizonyult viszonylagosan gyengébbnek, és ezen túl a 
bonyolultabb nyelvtani szerkezetek (pl. ritkább igeidők) használatában való jártasságuk. 
Ez azt jelenti, hogy a kétnyelvű közegben élő tanulók hétköznapi, egyszerűbb nyelvtant 
használó nyelvi tapasztalata nem fejleszti eléggé a komplexebb nyelvi szabályok 
alkalmazási képességét. A formális iskolai nyelvoktatás eredményesebben fejleszti a 
nyelvi szabályok tudatos használatát, és ebben, a nyelvtan központú nyelvoktatásnak 
köszönhetően a hazai két tannyelvű tanulók nem mutatnak lemaradást. A magyar 
kontrollnak a walesi tanulókhoz viszonyított 41%-os lemaradása alapján kijelenthetjük, 
hogy egy nyelv csak idegen nyelvként való oktatása a gondolkodáshoz szükséges nyelvi 
képességeket csak nagyon kis mértékben fejleszti. Összességében az eredmények 
alátámasztják a hipotézist, hogy a magyar-angol tannyelvű középiskolások bilingvis 
kompetenciái a kétnyelvű közegben élő walesi-angol tannyelvű középiskolásokétól 
átlagban gyengébbek, de nyelvi hátrányuk jóval, mintegy háromszor kisebb (12%-nyi), 
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mint a magyar kontroll minta tanulóié (36%-nyi). A hazai két tannyelvű oktatás során a 
tantárgyak fogalmi rendszerében való kommunikálás és gondolkodás természetes 
kétnyelvűségi közeget utánozó körülményeket teremt, ami aktív nyelvhasználati színteret 
és ezáltal megfelelő nyelvi tapasztalatot biztosít egy viszonylag magas szintű és 
magabiztos nyelvtudás eléréséhez. 

 
8. A biológia területspecifikus analógiás gondolkodásmérő teszteredmények elemzése 

alapján kiderül, hogy a kísérleti és a kontroll tannyelvhasználata és analógiás 
gondolkodási szintje között összességében nincs statisztikai különbség. Fontos 
kihangsúlyozni, hogy az idegen nyelven tanulásnak semmilyen negatív hatása nem 
mutatható ki sem a biológia szaktárgyi gondolkodásra, sem a tannyelvi kompetenciáikra. 
Ebből következik, hogy a kísérleti minta tanulói ugyanolyan sikeresen használják az angol 
nyelvet az elvárt gondolkodási műveletekben, mint a kontroll tanulók az anyanyelvüket. 
Ez bizonyítja, hogy a szaktárgyi elemmel bővített angol kognitív nyelvi kompetenciájuk 
szintje megfelelően magas ahhoz, hogy az adott területen az ismeretszerzés és az elvont 
kognitív műveletek hatékony eszköze legyen, vagyis tannyelvként működjön. Ismerve a 
kísérleti tanulók nyelvi hátterét, vagyis hogy az anyanyelvi kognitív kompetenciájuk 
középiskolás korukra viszonylag magas szintet ér el, beigazolódott, hogy az anyanyelven 
kialakított kognitív alapkészséget (common underlying proficiency = CUP modell) 
középiskolásként valóban eredményesen tudták hasznosítani az angol nyelven való tanulás 
és gondolkodás során, ami bizonyítottan kedvezően hatott a célnyelvi fejlődésükre is. 

 
9. A kísérleti minta, bár a biológiához kapcsolódó analógiás gondolkodásban az 

átlagteljesítménye megegyezik a kontrolléval, attól sokkal heterogénebb. Sokan 
teljesítettek nagyon alacsony szinten, aminek az oka lehet gondolkodásbeli vagy angol 
nyelvi hiányosság, vagy mindkettő. Viszont az eredmények feladatonkénti vizsgálata 
feltárta, az évfolyamonkénti elemzés pedig megerősítette azt, hogy a legmagasabb 
eredményű tanulók minden feladatban a kísérleti csoportból kerültek ki, aminek alapján 
megfogalmazhatjuk, hogy a tesztfeladatokat legsikeresebben megoldók rétegében az angol 
tannyelvűek analógiás gondolkodása fejlettebb, mint a csak anyanyelvükön tanulóké. 
Annak ellenére, hogy ez nem általánosítható a minta egészére, ebből az angol tannyelven 
tanulásnak az analógiás gondolkodásra kifejtett pozitív hatására lehet következtetni.  

 
10. A feladatonkénti elemzésekből kiderül, hogy az azonos átlagok ellenére van eltérés a két 

mintában a különböző analógiás gondolkodási területeken. A kísérleti csoport tanulói 
szignifikánsan sikeresebbek voltak a képi analógiás feladatokban és a verbális információ 
hasznosításában. Érdekes, hogy az anyanyelvükön tanulók nemcsak az ábrák, de a szöveg-
adta információt sem tudták olyan eredményesen felhasználni a szerkezeti-működési 
összefüggések megtalálásához, pedig nyilvánvalóan az anyanyelvi kompetenciájuk nem 
gyengébb, mint a kísérleti tanulók angol célnyelvi kompetenciája. Mindebből arra 
következtethetünk, hogy ha a tanulási folyamatokban egy idegen nyelvet használnak 
tannyelvként, az fejleszti a tanulók kép- és szövegértéshez kötődő analógiás gondolkodási 
képességét, valószínű annak köszönhetően, hogy a tanulás során kialakul egy az 
információforrásra való tudatosabb odafigyelés, illetve jártasság abban, hogy szövegek 
tartalmát kell kikövetkeztetni úgy, hogy esetleg nem minden szó jelentése ismert. Egy 
másik érdekes eredmény, hogy a kísérleti tanulók viszont a kizárólag verbális jellegű, 
többnyire csak rövid szavak vagy kifejezések formájában megfogalmazott analógiás 
feladatokban, mint a biológia alapú szóanalógiák a kontrolltól szignifikánsan gyengébben 
teljesítettek. Ennek az oka az analógiás gondolkodási képesség alacsonyabb szintje helyett 
inkább az angol szakszókincs hiányossága lehet, vagy a passzív szakkifejezések mentális 



 231 

lexikonból való lehívásának a sikertelensége a teljesen elvont, kontextus szegény 
nyelvhasználati helyzetben. Ennek ellenére figyelemre méltó, hogy a legeredményesebb 
tanulók a szóanalógiákban is a kísérleti minta tanulói voltak. A kísérleti mintában 
megjelenő kiemelkedően magas eredményekből az angol nyelven való tanulás és az 
analógiás gondolkodás magasabb szintje közti pozitív összefüggésre következtethetünk. 
Bár ez az összefüggés nem terjeszthető ki az egész kísérleti mintára, a jól teljesítők szűk 
csoportjában mindkét évfolyamon igaz, és a negyedikesnél az átlagteljesítményben is 
körvonalazódik. Az évfolyamonkénti elemzések rávilágítottak arra, hogy a kontroll 
csoportban a harmadikosok teljesítettek jobban, a kísérleti mintában viszont a 
negyedikesek. A szóanalógiákat leszámítva ők minden feladatban jobbak átlagban is, mint 
a kontroll évfolyam, és összességében is (bár nem szignifikánsan), sőt valamennyi 
feladatban a kísérleti minta negyedikesei közül valók a legeredményesebb tanulók. Ebből 
arra gondolhatunk, hogy a két nyelven tanulás serkenti az analógiás gondolkodást, 
elősegíti a mentális folyamatok kiteljesedését, jobban, mint az egy nyelven tanulás, 
feltéve, ha a bilingvis nyelvi kompetencia elég magas szintű. Ez a következtetés 
összecseng az 5. tézispontban a nyelvre vonatkozóan megfogalmazottakkal (miszerint a 
kognitív nyelvi kompetencia kiteljesedése magasabb szintű nyelvtudásnál erőteljesebb). 
Összegezve kijelenthetjük, hogy egy második nyelv megfelelő szintű ismerete esetén, 
nemcsak a kognitív nyelvhasználat fejlődik erőteljesen, de akkor lehet a két nyelven 
tanulásnak a gondolkodási képességekre kifejtett pozitív hatására számítani, és így ez 
magasabb szintűvé fejlődhet, mint az egynyelvűeké.  

 
11. A gondolkodásmérő teszt eredményeinek korrelációvizsgálatai igazolják, hogy a tanulók 

biológiához kapcsolódó analógiás gondolkodása mindkét mintában szoros pozitív 
összefüggésben van az általános tanulási képességgel, az iskolai biológiatudással, azzal, 
hogy mennyire szeretik a biológiát, és hogy milyen a tanuláshoz való viszonyuk. A 
kontroll tanulók analógiás gondolkodási szintje a fenti tényezőkkel nagyjából kétszer 
olyan szoros korrelációban van, mint az angolul tanuló és gondolkodó középiskolásoké. A 
biológia analógiás gondolkodás szintje mindkét mintában független attól, hogy milyen a 
szülők legmagasabb iskolai végzettsége. A kísérleti mintában a teszteredménnyel mért 
angolul gondolkodás szintje természetesen szorosan korrelál az angol nyelvtudás iskolai 
mutatójával, az angol jeggyel. 

 
A vizsgálat nagyon fontos hozadékai a nagyszámú mérés során bevált, jó mutatókkal bíró 

mérőeszközök, amelyek más, eltérő célú hazai középiskolai vizsgálatokra is felhasználhatóak. 
Bár a vizsgálat eredményeinek sokféle, a mintákat párhuzamos összehasonlító elemzése 
megtörtént, a létrehozott nagyméretű adatbázis más szempontú elemzése is elképzelhető. 
Ezeken túl az empirikus vizsgálat eredményei több olyan adalékot is szolgáltatnak, amelyek 
túlmutatnak a meghatározott célokon, és további kutatások kiindulópontjaként szolgálhatnak, 
vagy akár megfontolandó támpontként a pedagógiai gyakorlatban.  

A vizsgálat legfontosabb konklúziója, hogy a hazai oktatási körülmények között a 
használható nyelvtudást, ami az idegennyelv-oktatás célja, hatékonyan és nemzetközi 
viszonylatban is magas szinten, a két tannyelvű oktatás képes biztosítani, mert a nyelv valódi 
ismeretszerző funkcióban való használata olyan előnyt nyújt, amit más idegen nyelvtanítási 
módszerek még intenzíven alkalmazva sem pótolhatnak. 

Figyelembe véve, hogy az Európai Uniós elvárásokhoz igazodni próbáló idegennyelv-
oktatásunk keresi a hatékony oktatási stratégiákat a tanulók többnyelvűsége elérésére, 
érdemes a figyelmet a két tanítási nyelvű oktatásra irányítani és ezen oktatási modell 
hatékonyságát kiemelni. 
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Az értekezés angol nyelvű tézisei  

The effect of bilingual education on the development of the surface and the cognitive 
linguistic competences of the students (PhD Theses) 

 
New research results 

1. The comparative analysis of the BICS and CALP language tests' results unambiguously 
proved that both the surface and the cognitive competences of the Hungarian-English 
secondary school students are significantly higher than that of the students who study 
English as a foreign language. This statement is true for all the distinct years and also for 
the entire samples. Their surface language competence is better by 24% on average and it 
is also more homogenous. Regarding the cognitive linguistic competence, the 
experimental group is more heterogeneous, but the performance of the more uniform 
control group is lower by 23% on average. Since the two samples have been balanced in 
the relevant influential factors, the higher language competence can be attributed to the 
language experience students have acquired while using English in studying. The type of 
language use when the primary aim is not to learn the language, but to gain information, 
probably because it is functioning in the thinking processes required by different academic 
subjects and also in communicating about these, enormously develops first of all the 
cognitive, but also the communicative linguistic competences of the students. 

 
2. When the two language competences were compared to each other, students in all the 

three samples performed significantly better (the Welsh students by 5%, the experimental 
group by 18%, the Hungarian control group by 17%) in the less abstract and colloquial 
surface language measures than in those of the more abstract and academically more 
advanced cognitive language, which presupposes more meta-linguistic awareness, too. 
This confirmed that independently of the linguistic circumstances (natural bilingual or 
monolingual), or of the school type (dual language or monolingual) in which the 
acquisition of a second language happens, the surface competence is a lower language 
level, easier to acquire than the cognitive competence needed for abstract thinking in a 
foreign language, a requirement of school success.   

 
3. By analysing the results in the specific exercises comparatively, the students of the 

experimental group have proved to have a significantly better command of the language in 
all the examined linguistic measures than the students of the Hungarian control group.  
Regarding the surface communicative competence, in colloquial language situations 
they could mobilize a richer basic vocabulary with special concern to the linguistic 
elements that ensure text coherence thanks to which they showed better skills both in 
comprehension and production of texts.  They have great experience in understanding 
texts, even if they contain words with unknown meanings, from the context or the 
linguistic elements responsible for it, by successfully utilizing the required semantic and 
grammar skills. Most experimental group students easily activate the necessary English 
terms for producing semantically and linguistically correct, and coherent texts in different 
everyday speech domains, such as telling a story, explaining the meanings of words (in 
which they perform better by 32%), or taking part in a conversation.  Their 
communicative competence is also more developed because, by being more attentive to 
the subtle details of the given conversation, they respond more adequately to their 
partner's statements. They also have a significantly better command of basic grammar, 
although this was tested by the BICS exercise only to the extent they are indispensable for 
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meaningful trivial communication in context supported colloquial topics. The ranking of 
the various exercises according to the degrees of their difficulties turned out to be the 
same in the two samples, which indicates similar language phenomena independently of 
how well a language is mastered or whether it is used as a medium of instruction or not. 
The students of the experimental group have significantly higher cognitive language 
competence in all its measures, too. They possess a broader lexical knowledge including 
some rarely used specific words (synonyms, antonyms, abstract nouns) and utilize them 
more skilfully in decontextualized situations. They are outstandingly better (by 35%) in 
mastering more exquisite, special expressions and phrases typical of English only. They 
also know and apply complex grammar rules rarely used in colloquial speech (e. g. rare 
verb tenses) more correctly. Probably a higher command of language skills and more 
knowledge about the language enables students to activate the mastered linguistic 
elements, in most cases consciously and successfully, to use them in abstract, cognitively 
challenging and context-deprived productive linguistic environment (e. g. when they have 
to activate from the mental lexicon the antonyms of the given words, or when abstract 
nouns have to be produced). So their richer vocabulary and broader grammar skills are 
accompanied by a more developed meta-linguistic awareness. The research detected that, 
especially in lower grades, students of the experimental group also show great 
insufficiencies in different areas of cognitive language use resulting in a considerable 
heterogeneity of the sample.  

 
4. The comparative analysis of the test results year by year shows that all the years of the 

experimental group have performed significantly better in all the linguistic measures than 
the parallel years of the control group. The interpretation of the results has confirmed that 
in both samples the higher grade the students attend, the higher their communicative and 
cognitive language competences are, very likely due to the increasing period of learning 
the language, or using it as a medium of instruction under formal school conditions. Since 
already the first year of the experimental group is better than the parallel control year, 
bilingual school students start their secondary school studies with a certain language 
advance (a more efficient language preparatory year, a more severe entrance examination 
etc.) it is advisable to examine the differences between the consecutive years. If we accept 
that the improvement in the English language performance from year to year is the 
outcome of the language acquisition in schools, it can be stated than those bilingual 
competences of the dual language school students have more intensively improved in both 
language areas, that that of the control students. Especially the cognitive language 
development is conspicuous, it is about twice as much (around 29%) on average as the 
progress in the communicative competence (which is 15%).  The surface language use of 
the experimental group has evenly become more and more homogenous and of higher 
level in all the measures (altogether by 15%) toward the upper grades. This means that 
most students with language insufficiencies/inadequacies catch up with the others by the 
last year, which together with the others' language advance has resulted in their very high 
performance of 80%. In the first three years of the control group the language 
development on average (15%) is also significant, but toward the last year the sample is 
splitting into two groups, one with higher and one with lower language competences, 
which supposedly is connected to the students' plans on their further studies. Bilingual 
school students posess a vocabulary that keeps broadening from year to year and have a 
gradually more confident language use with special concern to text comprehension (in 
which they improve by 28%) and text production skills. This indicates that despite the fact 
that the language use in the upper years is primarily limited to studying academic subjects 
(since the number of the language classes per week decreases), the conversational 
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language level also improves considerably. As far as the cognitive language use of the 
experimental group is concerned, the comparative improvement through the years is even 
greater than that of the communicative linguistic skills, because though the last year's 
average is only 70%, the numerical increase in the four years is about 29%. There is a 
continual and dynamic development in all the measures, but the lexical enrichment is the 
most spectacular (about 35%), especially the acquisition of characteristic English phrases 
(in which the experimental last year is 40% better than the control last year) and the 
improvement in meta-linguistic awareness (about 33%). In comparison, skills in complex 
grammar use do not improve to such an extent. That is because in the process of 
instruction the languages of the specific academic areas use simpler grammatical 
structures. However, applying English as a medium of studying school subjects not only 
increases lexical knowledge, but also improves the skill of activating words, thus making 
language use more confident. If the level of increase in cognitive language competence 
quantifies the efficiency of English language teaching, it can be stated that bilingual 
education is, numerically around twice as much efficient as intensive language teaching in 
the control group (which improved by 13%). This part of the research convincingly 
supports the hypothesis that the development of the cognitive competence in bilingual 
students overtakes the development of the communicative competence (the improvement 
of which slows down comparatively) toward the last years. The cognitive linguistic 
competence of the last year was by 12% better than that of the previous year, while the 
communicative one only by 2%, which suggests a six times more intense development.  

 
5. By the interpretation of the test results, it has been discovered that the accomplishment of 

the cognitive linguistic competence is more intense if one knows the language better, so at 
a certain higher language level the cognitive language use catches up with the higher 
surface language performance. In addition to the conclusion of 4th thesis point, this idea is 
supported by several more facts. In the control sample, who have the lowest language 
level, both competences improved to the same extent (by 13%) throughout the years, 
therefore the discrepancy between them has not changed, in the first and also in the last 
grade in which the cognitive language use stays behind by 16%. In the experimental 
group, who have a significantly better language level, the improvement of the surface 
language use is 15%, while that of the cognitive one is 29%, so the difference between 
them drops from 24% to 10% by the last year. This means that the language skills and 
experience that build up while using English as a medium in studying subjects for many 
years, primarily stimulate the cognitively demanding areas of the language use to further 
develop. This is confirmed by the fact that in the Welsh group, who has the highest 
language competences, the cognitive use of the language is lower only by 5% than the 
communicative one. As the cognitive competence is catching up with the communicative 
one, so will the improving language knowledge become more valuable and will it work 
more efficiently in both of its basic functions, in communicating and also in higher order 
thinking. If we consider that the majority of the students of the two Hungarian samples 
marked further education as an important aim, and that the command of foreign languages 
including high cognitive proficiency are the major means of professional careers, than it is 
obvious that bilingual students have better chances to achieve their goals.  

 
6. The English language competences of the Hungarian secondary school students are not 

much influenced by the highest schooling of the parents. The test results of the 
experimental group show a very weak positive correlation with the father's school 
education, but it does not correlate with the mother's schooling at all, while the results of 
the control group show a weak correlation with the education of the two parents. Liking 
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English or not has a surprisingly weak influence on how students performed on the tests, 
while language performance shows a much stronger correlation with the general learning 
capacities of the students measured by their average school grades and with their English 
language level measured by their English grades (which two factors also strongly correlate 
between each other). The results correlate relatively strongly with students' attitude to 
learning, which is expressed by how satisfied they are with their school results and what 
their plans on further education are. That indicates that the attitude to learning is a 
decisive factor in acquiring functional language knowledge. Correlation studies confirmed 
that the background factors (except for the highest schooling of the parents) are really 
relevant variables influencing linguistic competences; therefore the balancing of the 
samples was methodologically correct. A surprisingly strong correlation has been found 
between the linguistic competences measured and the English language level esteemed by 
the students, which proves that they have a critical and realistic opinion about their own 
language knowledge in both samples. Interestingly, this correlation is greater than the one 
with the English grades. 

 
7. On average, Hungarian-English school students have significantly lower bilingual 

competences than the students of the Welsh-English control group who live under natural 
bilingual circumstances, but not in all the linguistic measures. Compared to them, students 
of the Hungarian control group show an even lower mastery of the language. The 
communicative language use of the experimental group is weaker by 5%, with the 
greatest deficiency in vocabulary (about 8%), suggesting that the most important 
developing factor of lexical knowledge is the active use of language. This is what 
bilingual education, even if under limited conditions, tries to offer. It is surprising that 
experimental students, though not significantly, have been more successful than Welsh 
students in two exercises mobilizing some skills of text comprehension and text 
production. This finding shows that they are not weaker in mastering the linguistic 
elements of text coherence and their language use is more critical, because they are more 
precise when reacting to the minute details of the text. It is this meta-linguistic awareness, 
in which the students of the experimental sample are better than the Welsh students who 
did not pay attention to the details of the text, so could not profit from their otherwise 
significantly higher linguistic skill. The performance of the Hungarian control group, by 
29% weaker than that of the Welsh group, indicates that efficient communicative language 
teaching cannot be exclusively limited to foreign language classes. Considering cognitive 
language use, Welsh dual language students are superior by 18%, but even in this area, 
there several measures in which the experimental students (though not significantly) are 
more efficient. The strength of the Welsh students in this linguistic domain is also their 
richer vocabulary; they are by 20-36% better in mastering rarely used, more subtle words 
and phrases. Again their meta-linguistic awareness proved to be relatively lower, as well 
as, their skills in applying more complex grammatical structures (such as rare verb tenses). 
That means that the linguistic experience that students gain in a bilingual environment by 
practising a colloquial language with simpler grammar fails to improve the skills in more 
complex linguistic rules. Formal school teaching more efficiently develops the conscious 
use of complex rules in which, thanks to the grammar centred language teaching methods, 
Hungarian bilingual students show no insufficiency. Since the Hungarian control group is 
weaker than the Welsh group by 41%, we can state that if a language is taught as a foreign 
language only, the linguistic skills required for cognitive processes will hardly improve. In 
summary, the findings support the hypothesis that the bilingual competences of the 
Hungarian-English bilingual secondary school students are on average significantly 
weaker than those of the Welsh-English dual language school students', but their linguistic 
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inadequacy (they are weaker than the Welsh control by 12%) is three times smaller than 
that of the students of the Hungarian control group (they are weaker by 36%). Under the 
conditions of Hungarian dual language education, thinking and communicating in special 
academic subject areas provide quasi natural bilingual conditions, so active language use 
domains. This language experience leads to a relatively high and confident command of 
the foreign language.  

 
8. Based on the results on the Biology-based analogous test it has been found that there is 

no statistical difference in the use of the languages of school instruction and the skills of 
analogous thinking between the experimental and the control groups. It is important to 
underline that learning in a foreign language does not have any negative effects/impact on 
the Biology specific thinking processes or on the linguistic competences. The students of 
the experimental group have used the English language in the expected mental processes 
as successfully as the students of the control group used their mother tongue. It is evident 
that their English cognitive academic proficiency is developed enough to cope with the 
demands of the curriculum in gaining information and performing higher order thinking in 
the special field, so to operate as an efficient medium of instruction. Taking into 
consideration that the cognitive mother tongue competence of the students reaches 
sufficiently high level by the secondary school age, it has become obvious that the 
common underlying proficiency (CUP model) acquired in the mother tongue could be 
really exploited efficiently while studying in English, which positively affected their 
target language acquisition as well.  

 
9. The experimental group, although their average achievement in Biology specific 

analogous thinking coincides with that of the control group's, is more heterogeneous. A lot 
of them performed at very low level, which can be due to the lack of thinking or language 
skills, or both. However, the analyses of the particular exercises have revealed, and the 
analyses year by year have confirmed that all the students who achieved the highest 
results in all the problems of the test are from the experimental group. This finding 
indicates that in the most successful layer, the analogous thinking skills of the students 
using the English language is more advanced than that of the students thinking only in 
their mother tongue. Even if this cannot be generalized for the entire sample, it suggests 
that learning in English has a positive effect on analogous cognitive functioning. 

 
10. The analyses of the results of the specific problems have revealed that despite the equal 

means, the samples do show differences in different areas of thinking. The experimental 
students were significantly more successful in the analogous problems based on images 
and in exploiting information offered by the text. Interestingly, students learning in the 
mother tongue not only could not profit from the information of the diagrams, but they 
could not process the information of the text so effectively for finding structural-
functional relationship either, although it is obvious that their mother tongue competence 
is not lower than the English competence of the experimental students. Thus, the 
conclusion is that if a foreign language is also used in the learning processes, the 
analogous thinking skills based on image and text comprehension will be highly 
improved, probably thanks to some earlier experience gained while paying conscious 
attention to an information source the precise content of which had to be deduced from a 
text with unknown words. Another interesting conclusion is that in the exclusively 
verbalized analogous problems formulated in words or short phrases only, such as the 
Biology-based word analogies, the experimental students did significantly worse than the 
control students. The reason for this, instead of the low thinking skills, might rather be the 
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insufficiency of the English subject specific vocabulary or the failure of the activation of 
the passive words from the mental lexicon in the context-reduced environment. However, 
it is remarkable that the most efficient students in the word analogy problems were also 
students from the experimental group. From the outstanding results that appear in the 
experimental sample can be concluded that there is a positive relationship between using 
English in school instruction and the higher levels of analogous thinking skills. Although 
the finding cannot be extended to the entire experimental sample, it is true for the well 
achievers in both years, and itis also outlined in the average performance of the 4th year. 
Analysing the results by the year pointed out that in the control group the third year 
students performed better, while in the experimental group the fourth graders. Except for 
the word analogies, in all the other exercises and on the test altogether (though not 
significantly), they achieved higher averages than the control year. Furthermore, in all the 
problems, the most successful students were from the experimental fourth year. From this 
it can be concluded that studying in two languages stimulates analogous thinking and 
better contributes to the accomplishment of the mental processes than studying in a single 
language, supposing that bilingual competence is adequately high. This idea corresponds 
to the one stated about the language in thesis point 5, (according to which the 
development of the cognitive linguistic competence is more intensive at higher language 
levels). It can be summarized that at a certain high level in a second language not only the 
cognitive language competence improves intensively but the positive outcome of bilingual 
education on thinking skills can be expected, which thus can reach higher levels than in 
monolinguals.  

 
11. The correlation studies of the analogous test results prove that the Biology-based 

analogous thinking of the students in both samples shows a strong positive relationship 
with the general learning abilities, the academic achievement in Biology, how much 
Biology is liked and the general attitudes toward learning. The analogous thinking skills 
of the students of the control group correlate two times as much with the above variables 
than that of the students studying and thinking in English. The level of analogous thinking 
in both samples is independent of what the parents' highest schooling is. In the 
experimental group the measured thinking skills in English are obviously in very strong 
correlation with the English grade, as a marker of their English knowledge level.  

 
Very important outcomes of the research are the tests, which are well working, relevant 

measuring tools statistically tried in large cases, and which can be applied in secondary school 
measurements with other purposes, too. Although in the study the numerical data have been 
analysed (to compare the samples examined) in multiple ways, the huge database can be 
processed in many other ways. Besides, the empirical results of the study have generated by-
products which offer new perspectives and can be the starting points for further research, or 
are worth considering in teaching practice.  

The most important conclusion of the study is that under Hungarian teaching 
circumstances providing students with functional language skills, which is the aim of foreign 
language teaching, can be achieved efficiently and internationally competitively only by 
bilingual education. Using the language in a real information-gaining function results in such 
a linguistic experience that cannot be matched by other language acquisition methods, even if 
they are intensive.  

Considering that our public education, while adjusting to the expectations of the European 
Union, is searching for adequate teaching strategies to produce multilingual young adults, 
elite bilingual education deserves more attention and the effectiveness of this teaching model 
more emphasis.  


