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sokszor Párizsban aratták legnagyobb sikerei-
ket) sokban hozzájárultak a québeci költészet-
hez, annak énekelt változatához: a gyökerekhez 
visszanyúló Félix Leclerc, a rock-generáció je-
les képviselője, Robert Charle bois, a québeci 
telet megéneklő és 80 évesen is aktív Gilles 
Vigneault, vagy a sokszor provokatív viselke-
désű, de igen szuggesztív Diane Dufresne.

A színházról mindjárt az elején közli a 
szerző, hogy habár az első irodalmi mű Qué-
becben színházi mű volt, mégis 350 évet kel-
lett várni, hogy felnőjön ez a műfaj a próza és 
a költészet színvonalára. A québeci színház 
első igazi darabja Gratien Gélinas Kiskakas 
című műve. Gélinas mellett Marcel Dubé 
munkássága fémjelezte a kezdeti szakaszt. 
Az 1950-es és 60-as évektől kezdve azonban 
nagyszerű szerzők darabjait mutatják be,  
el sősorban Jacques Languirand, Jacques 
Ferron, Françoise Loranger, Michel Tremblay, 
Robert Gurik, Jacques Duchesne és Réjean 
Ducharme nevét emelhetjük ki.

A kortárs irodalomban a már említett Hé-
bert és Godbout mellett feltétlenül megemlí-
tendő Jacques Poulin (Volkswagen blues, 
1984) és Victor-Lévy Beaulieu (Louis Fré-
chette és Jacques Ferron vérrokona), aki már 
nagyon fiatalon bekapcsolódott az irodalmi 
életbe: húsz év alatt 29 könyvet írt, és máig 
működő kiadóház tulajdonosa. A nemzeti ki-
sebbségek irodalmában Akádiát kell első he-
lyen említeni, benne a szóbeli hagyományok-
ra támaszkodó Antonine Maillet-t, akinek 
Goncourt-díjas regényét (Szekeres Pélagie, 
1979) nemzeti eposzként tartják számon. A 
bevándorolt írók egyre nagyobb szerephez 
jutnak a multikulturális Québecben: olaszok, 
délkelet-ázsiaiak, Haitiről származók, görö-
gök és magyarok is.

A kötetet részletes tematikus bibliográfia 
zárja a történelem és társadalom, a québeci 
francia nyelv, a québeci francia nyelv szótá-
rai, az irodalmi lexikonok, az irodalmi anto-
lógiák, az irodalomtörténetek és tanulmány-
gyűjtemények tárgyköréből. Ez a lista nem 
lehet teljességre törő, de amint a szerző is 
megállapítja, a legalapvetőbb és a legfris-

sebb, valamint a hozzáférhető művek megta-
lálhatók benne. Didaktikai szempontból ki-
emelem a következő mondatot, hiszen a jövő 
nemzedék tanítása és nyitottságra nevelése is 
fontos szempont egy egyetemi oktató-kutató 
pályáján: „Szem előtt tartottuk azt is, hogy 
milyen könyveket kellene beszereznie egy 
magyar felsőoktatási intézménynek, amely a 
kanadisztikán belül a francia-kanadai civili-
záció megismerését is fel kívánná venni 
programjába” (p. 257).

A kötetet a francia-kanadai irodalomban 
maradandót nyújtó szerzők képcsarnoka zár-
ja. Kevés olyan könyv jelenik meg a piacon, 
amelyre gondolkodás nélkül, nyugodt szívvel 
lehet mondani, hogy mindenki számára hasz-
nos. Ajánlom tehát ezt a könyvet a francia és 
a kanadai irodalom iránt érdeklődőknek, 
egyetemi hallgatóknak és tanároknak, és 
mindazoknak, akik még nem ismerik ezt az 
irodalmat és nem járatosak e nép kultúrájá-
ban. Ez a lebilincselően olvasmányos könyv 
azoknak is betekintést enged a francia-kana-
dai irodalomba, akik nem ismerik a nyelvet, 
hiszen számos (kiadatlan) fordítás vezeti az 
olvasót saját véleménye megformálásában. 
Leginkább pedig a fordítóknak és kiadóknak 
ajánlom a munkát, hogy engedvén a csábítás-
nak, ültessenek át magyar nyelvre olyan re-
mekműveket, amelyeknek a híre bejárta már a 
világot, és olyan szerzőket, akiknek az isme-
rete hozzátartozik az egyetemes kultúrához.

Oszetzky Éva

Feischmidt Margit – Nyíri Pál (szerk.)
Nem kívánt gyerekek? 
Külföldi gyerekek magyar 
iskolákban
Budapest: Sík Kiadó, 2006. 259 p.

A Nem kívánt gyerekek? című könyv egy Sik 
Endre szerkesztette sorozat egyik tagja. En-
nek korábban megjelent kötetei többek kö-
zött: Menekülők, vándorlók, szerencsét pró-
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bálók; Jönnek, mennek, maradnak?; Migráció 
és politika vagy Roma migráció. A most is-
mertetendő munka is a korábbiak témakörébe 
illeszkedik: külföldről jött gyerekek magyar-
országi iskolákkal való kapcsolatát vizsgálja; 
a befogadó közösségnek (igazgatók, tanárok 
és általában az oktatási rendszer, gyermekek 
és szülők) a „másság”-hoz való viszonyulását 
tekinti át, valamint a másik oldal véleményére 
is kíváncsi: ugyanazokra a kérdésekre migráns 
gyermekek is válaszolnak.

A kutatók telefonon kerestek meg iskolá-
kat, majd kérdőívek kitöltését használták 
módszerként, a kérdőívek kiértékelése után 
pedig résztvevő megfigyelést is folytattak 
egy éven keresztül, iskolán kívül is. Hatvan 
egyéni interjút készítettek, és tizenhat fó-
kuszcsoport-beszélgetést folytattak magyar, 
illetőleg migráns gyerekekkel.

A kutatás módszereinek leírását tartalmazó 
bevezető fejezet után a kutatás kontextusairól 
olvashatunk. Megtudjuk, hogyan alakult a 
Magyarországon élő külföldiek száma a rend-
szerváltás óta, és olvashatunk a migráció poli-
tikai kihatásairól is. Kiderül, hogy egyáltalán 
nem tisztázott a „külföldi” kategóriája, a ma-
gyar társadalom pedig általában ellenséges 
érzéseket táplál a migránsokkal szemben, 
akiknek az iskolázással kapcsolatos jogai és 
kötelességei – mint a fejezet későbbi részében 
olvashatjuk – kuszák, és sem az iskolák, sem 
az önkormányzatok képviselői nincsenek bir-
tokában pontos információknak ezen a téren, 
így előfordul, hogy jogtalanul járnak el (példá-
ul a tandíjszedésnél történtek ilyen esetek).

A második fejezet két migráns csoport: a 
kínaiak és az afgánok magyarországi érvé-
nyesülési stratégiáit taglalja – a bevándorlók 
szemszögéből. A magyar nyelv alacsony 
szintű ismerete, a külsejükben is megjelenő 
„idegenség” és a kereskedelemmel való fog-
lalkozás az, amiben a két csoport közös voná-
sait felfedezhetjük, viszont Magyarországra 
kerülésük körülményei, gazdasági és jogi 
helyzetük és mobilitásuk nagyon eltérő.

A kínaiak (a határon túlról származó ma-
gyar etnikumúakat nem számítva) a legis-

mertebb és legelterjedtebb Magyarországon 
élő migráns csoport. Legnagyobb részük vál-
lalkozásból él, általában más kelet-európai 
országokban is van vállalkozásuk, illetve  
rokonuk; és más országokba is exportálnak 
(transznacionalitás), de jövedelmük igen vál-
tozó: van, akinek az éves forgalma megha-
ladja az egymillió dollárt, és van olyan is, 
akinek folyamatos megélhetési gondjai van-
nak. A vállalkozás köti le a felnőttek minden 
idejét. Ők nem tanulnak meg helyesen ma-
gyarul, egyfajta „magyar pidzsin”-t beszél-
nek, míg gyermekeik – akiket általában ma-
gyar dajka gondjaira bíznak, részint a vállal-
kozással való elfoglaltságuk miatt, részint 
mert szeretnék, ha a gyerekek majd beillesz-
kednének a magyar társadalomba – sokszor a 
tolmács szerepét töltik be szüleik és az iskola 
(vagy egyéb hivatalos szerv) között.

Az afgánok többségének első magyaror-
szági „otthona” valamelyik menekültszálló, 
ahol izoláltan, bezárva élnek. Magyarokkal 
csak azok alakítanak ki kapcsolatot, akik el 
tudnak költözni albérletbe, vagy saját lakást-
házat tudnak fenntartani. Az afgánok számára 
nagyon fontos a család intézménye és a kultú-
ra megőrzése, ragaszkodnak vallásuk (az isz-
lám) szabályaihoz, így a magyar közösségek-
be történő befogadásuk még nagyobb akadá-
lyokba ütközik, mint a kínaiak esetében 
(például az afgán gyermekek nem látogathat-
ják meg osztálytársukat, vagy nem vehetnek 
részt osztálykirándulásokon). Az afgánok is 
kereskedelemmel foglalkoznak, de ők kisvál-
lalkozók. A nők nem dolgoznak, így sokkal 
lassabban is tanulnak meg magyarul.

A két csoport különböző sikerstratégiát al-
kalmaz: míg a kínai gyerekek (szüleik véle-
ményével egybehangzóan) általában angliai 
vagy amerikai iskolában szeretnének tovább-
tanulni (a magyar iskolákat egyébként ala-
csony színvonalúnak tartják), addig – a ma-
gyar iskolával elégedett – afgánoknál szinte 
szóba sem kerül a külföldi továbbtanulás le-
hetősége. A kínaiak céljuk elérése érdekében 
gyakran nemzetközi iskolákba íratják gyere-
keiket, de sokszor megelégszenek egy egy-
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szerű nyelviskolával is, hiszen „egy általános 
iskolai vagy érettségi bizonyítvány beszerzé-
se Kínából nem különösebb nehéz” (p. 62), 
az afgánok viszont – szűkösebb anyagi lehe-
tőségeik miatt – csak állami iskolákat válasz-
tanak gyermekeiknek.

A következő fejezetben migráns gyerekek 
szólalnak meg, mondják el véleményüket és 
tapasztalataikat a magyarokkal és a magyar 
iskolákkal kapcsolatban. A kínai gyerekek – 
mint már láttuk – könnyebbnek tartják a ma-
gyar iskolákat a kínaiaknál; egyszersmind azt 
gondolják, hogy a magyar iskolarendszer 
könnyen kijátszható – „a magyar iskolában 
elért gyenge kezdeti tanulmányi eredmény 
sem csökkenti feltétlenül a »nemzetközi okta-
táshoz« fűződő várakozásokat” (p. 82). Az 
afgán gyerekek ambíciói a magyarokéihoz kö-
zelítenek.

Az iskolai élmények elbeszélésekor a 
migráns gyerekek beszámolóiban előkerülnek 
a magyar gyerekek idegenellenes reakciói: 
csúfolódások az alacsony szintű magyartudás, 
a bőrszín, a menekültstátusz, a szegénység, 
vagy éppen a szag miatt: „Az aurájuk, a sza-
guk… minden annyira más volt” (p. 86). 
Azonban az is éppen ugyanakkora baj, ha a 
migráns gyerekek valamiben jobbnak mutat-
koznak társaiknál. A szerzők az utolsó előtti 
fejezetben a menekült gyerekekkel kapcsolat-
ban ezt bővebb példaanyagon mutatják be. A 
menekült gyerekek egyszer az iskolai konflik-
tusokról, atrocitásokról szólnak és a magya-
rok idegenellenességét emelik ki, de értékelik 
és értelmezik is ugyanezeket az összetűzése-
ket: tudják, hogy igazából nem büdösnek vagy 
tolvajnak gondolják őket a magyar gyerekek, 
hanem „egyszerűen” idegennek; a nemzeti 
történelmi kánonnal vagy az eltérő vallással 
indokolják magyar társaik reakcióit. A mene-
kült gyerekek több módon próbálnak beillesz-
kedni: elfogadják, hogy az első időszak a leg-
nehezebb, hogy ekkor ki lesznek téve a csúfo-
lódásoknak és a kiközösítéseknek, de ha ezt 
megbocsátják magyar iskolatársaiknak, és tü-
relmesen megvárják, hogy azok elfogadják és 
befogadják őket, akkor onnantól már nem lesz 

semmi baj, a magyarok többsége amúgy is be-
fogadó. Beilleszkedési stratégia a többséggel 
való azonosulás is. Egy afgán lány, akinek kul-
túrájában a lányok nevelése igen szigorú, így 
nyilatkozott: „Felveszek egy jó kis topot, és 
hogy ne látszódjon, rá egy dzsekit. Amikor el-
megyek otthonról, akkor leveszem a dzsekit és 
berakom a táskámba. Anyu nem bánja. Apu-
kám is tudja, hogy a tesómmal ezt csináljuk, 
de azt mondja, úgy csináljuk, hogy ő ne lássa. 
Mert ő imádkozik meg minden” (p. 198).

A negyedik fejezet a magyar serdülők ol-
daláról közelít az előző kérdéshez: a magyar 
gyerekek reakcióit tekinti át. Arra keresi a vá-
laszt, hogy ők hogyan határozzák meg önma-
gukat és a külföldieket, milyen tudásuk van  
a külföldiekről, milyen a velük kapcsolatos 
beállítódásuk; hogyan látják a magyarok és  
a külföldiek viszonyát; és hogy milyen hatás-
sal vannak az iskola által közvetített viselke-
dési és beszédminták a magyar gyerekeknek  
a mássággal összefüggő fogalomrendszerére.

Kiderült, hogy a „külföldi” kifejezést a 
gyerekek általában a nyugati, fejlett, modern 
világgal kapcsolják össze. A külföldiekhez 
való hozzáállásuk megnyilatkozásaikban elő-
ször toleránsnak mutatkozott, majd kiestek 
ebből az „illik ilyennek lenni” szerepből. Ér-
dekes, hogy arra a kérdésre, ki számít ma-
gyarnak, nem tudtak egyértelmű választ adni: 
a magyar anyanyelv nem elég (volt, aki az 
erdélyi magyarokat sem tartotta magyarnak), 
fontos a magyarországi születési hely és a 
vérségi kötelék. Vicces megnyilatkozásokat 
is olvashatunk: „Hogy mondhatnánk, hogy 
magyar arra, akinek az apja néger, az anyja 
meg magyar? Mert akkor ennyi alapon a ban-
tu néger is magyar, ha az anyja magyar. De ha 
csontfekete színe van, arra nem mondhatod, 
hogy magyar, hiába született itt és él itt” (p. 
103–104) – mondja egy 14 éves fiú. Olvasha-
tunk a gyerekek románokról, kínaiakról, afri-
kaiakról alkotott véleményéről, és szóba ke-
rülnek a külföldiekkel kapcsolatban a romák 
is. A románokkal kapcsolatban egy 14 éves 
lány igen elszomorító dolgot mondott: „…
mivelhogy pont ma is tanultuk technikaórán, 
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hogy ők a magyar embertől veszik el a mun-
kát” (p. 106); vagyis órán a tanáruk efféléket 
mond nekik, ami egyrészt nem kedvez az ide-
genellenesség csökkentésének, másrészt egy-
általán nem etikus. A gyerekek a bevándorlók 
arányát nagyon rosszul ítélik meg (többük 
szerint ez a negyven százalékot is meghalad-
ja), veszélyesnek és fenyegetőnek tartják itt-
létüket, így sokszor elutasítóak velük szem-
ben: „Például H. [a megszólaló gyerek viet-
nami osztálytársa] most hiába jó fej … ha a 
szülei nem hoznak Magyarországnak hasz-
not, húzzanak ők is el” (p. 117). Egy tanítónő 
meséli egy második osztályba járó kisfiúról: 
„Pontosan ma történt, az első óránk tesi volt, 
labdajátékokat játszottak a gyerekek, a kínai 
gyerekünk guggolt, és az egyik magyar gye-
rek odament, és a labda helyett őbelé rúgott, 
amit láttunk, hogy szándékos volt. És ez na-
gyon gyakran előfordul, hogy akkor is bánt-
ják, amikor nem kéne” (p. 156). Nem min-
denkire érvényes természetesen a mig rán-
sokkal szembeni ellenséges hozzáállás, a 
gyerekek a mások kultúrájának megismeré-
sét is fontosnak tartják. Általában elmondha-
tó, hogy a gyerekek nem voltak következete-
sek a fókuszcsoport-beszélgetések során. 
Mindössze egyetlen gyerek volt végig ugyan-
azon az állásponton: a többiek egyszer az 
egyik, majd a másik oldalra álltak.

Ugyanilyen változatos a helyzet az iskolák 
és a pedagógusok esetében is a migráns gyere-
kek kezelésével kapcsolatban. Vannak iskolák, 
amelyek egyáltalán nem hajlandók idegen 
gyerekeket befogadni, és vannak „gyűjtő” is-
kolák, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók fordulnak elő nagy számban. Az ötö-
dik fejezet az iskolák különböző oktatási stra-
tégiáit vizsgálja, az első fejezetben részletezett 
oktatáspolitikai háttér tükrében. Álnéven ne-
vezett iskolákat ismerhetünk meg: a Hóvirág 
iskola diákjainak nagyon jó a teljesítménye, és 
oda a külföldiek közül is a legjobbak járnak; a 
Napraforgó általános iskola gyerekeinek nincs 
nagy esélye a továbbtanulásra; a Jácint iskola 
pedig kifejezetten idegenellenes. Vannak isko-
lák, ahol – sokszor igen magas – tandíjat szed-

nek be a migráns gyerekektől; van, ahol to-
vábbirányítják a gyerekeket másik (a „gyűjtő”) 
iskolába; de van olyan is, ahol felzárkóztató 
programokat dolgoznak ki számukra. (Érde-
kes összehasonlítást jelent ez a fejezet a könyv 
utolsó fejezetével, ahol nyugati országok 
migránsokkal kapcsolatos oktatáspolitikájáról 
olvashatunk.)

Ugyanilyen sokfélék a menekült gyere-
kekhez való pedagógusi hozzáállások és stra-
tégiák, amelyeket a hatodik fejezet taglal.  
A tanárok alapvetően háromféle módon vi-
szonyulnak a „másság”-hoz: kiiktatják, idea-
lizálják vagy lefokozzák. A kiiktatás vagy 
úgy történik, hogy becsukják a szemüket és 
úgy tesznek, mintha a „másság” nem létezne, 
vagy pedig az abból fakadó konfliktusokat 
egy másik, univerzális szintre helyezik át: 
„nincs ilyen probléma, hogy konfliktusok 
lennének ilyen [menekült] alapon. Vannak 
gyerekes piszkálódások, de ez mindenütt van, 
ez életkori sajátosság” (p. 180). A „másság” 
idealizálása annak misztifikációját, felma-
gasztalását vagy pedig a hiperkorrekciót je-
lenti, amikor is a tanárok a „másság” pozití-
vumait emelik ki, elsősorban a külső jegyekre 
koncentrálva. A harmadik esetben a „más-
ság”-ot az „elmaradottság”-gal és a „civilizá-
latlanság”-gal kötik össze, így ebben az eset-
ben az egyetlen megoldás a menekült gyerek 
asszimilációja. A „másság” lefokozásának 
másik megjelenési formája az, hogy a migráns 
gyerekeket – mind a szülők, mind a tanárok 
– betegséggel, illetőleg fogyatékossággal 
hozzák összefüggésbe. Példa egy bicskei óvó-
nőtől: „Hoztak ugyan egy orvosi igazolást, 
hogy egészséges, közösségbe mehet, de ettől 
még nem lehetett tudni, hogy vajon lappang-e 
bennük valamilyen betegség” (p. 187).

Ez az ismertető korántsem volt elegendő a 
könyv teljes bemutatásához: csak felvillanta-
ni volt képes a Nem kívánt gyerekek? című 
könyvben részletesen bemutatott pontokat.  
A kötet nagyon objektív és tudományos stílu-
sa mellett is olvasmányos. Sok példát hoz, és 
ezeket több oldalról is megvilágítja. Igényes 
és kitűnően felépített munka. Nagyon ta-
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nulságos lehet pedagógusoknak, egyetemi 
hallgatóknak, de általában a téma iránt érdek-
lődőknek, sőt szinte kötelezően ajánlott okta-
tással foglalkozó szakembereknek és poli-
tikusoknak. Lefordítása a hazánkban élő kü-
lönféle migránsok nyelvére pedig segíthetne 
nekik, „más”-oknak a magyarországi helyzet 
megismerésében, és ezáltal saját helyzetük 
kezelésében és lehetőségeik felmérésében.

Bérces Emese

Neuner, Gerhard és munkatársai
deutsch.com 1 Kursbuch
Ismaning: Hueber Verlag, 2008. 132 p.

Vicente, Sara és munkatársai
deutsch.com 1 arbeitsbuch
Ismaning: Hueber Verlag, 2008. 157 p.

A deutsch.com 1 című tankönyvcsomag kez-
dőknek szól, és az A1 szintig viszi el a német 
nyelvet tanulókat. A célcsoport a tizenéves kor-
osztály. A tankönyvcsomag munkafüzetből, 
tankönyvből, CD-mellékletből és tanári kézi-
könyvből áll. Hamarosan internet-szol gáltatás 
is a felhasználók rendelkezésére áll majd.  
A 2008-ban megjelent deutsch.com 1 után to-
vábbi két rész megjelentetését tervezi a kiadó. 
2009-ben várható a deutsch.com 2, amely az 
A2 szintet célozza meg. A deutsch.com 3 meg-
jelenési időpontja még bizonytalan, ez a B1 
szintig juttatja majd el a nyelvtanulót. A szer-
zőknek az a célja a sorozattal, hogy a legújabb 
tanuláskutatási tapasztalatokból kiindulva 
megpróbálják könnyebbé és sikeresebbé tenni 
a nyelvtanulást. A tananyag a Közös Európai 
Nyelvi Referenciakerethez igazodik, amelyet 
az Európa Tanács dolgozott ki 1989 és 1996 
között, és amely egyben útmutató is a nyelvtu-
dás szintjének egységes meghatározására.

A tankönyv felépítése átlátható, a 18 lecke 
6 modult alkot. Minden lecke 2 duplaoldalból 
áll, amelyekben a nyelvtanuló egy bevezető 
után gyakorlófeladatokon át jut el a gyakorlati 

felhasználásig. Rokonszenves a leckék rövid-
sége. Egyrészt a változatosság okán, másrészt 
mert a legújabb tanuláspszichológiai kutatá-
sok alapján tudjuk, hogy a figyelem-koncent-
ráció mintegy 20 perc után gyorsan gyengül, 
tehát nem érdemes túlzottan hosszadalmas 
leckéket írniuk a tankönyvszerzőknek. A rövid 
leckék ugyanakkor az ismétlések lehetőségét 
is nyújtják, ami azért előnyös, mert sokkal job-
ban megmarad egy nyelvtani je lenség, szó 
vagy más lexikai egység a diák fejében, ha 
többször, több kontextusban is előfordul.  
A leckék után külön oldalon or szágismereti, 
kulturális jellegű tájékoztatókat, információ-
kat találunk, illetve az ezekkel kapcsolatos ku-
tatómunkára, esetleg projektmunkára irányuló 
ösztönzést. Ez azért kiemelendő, mert az ide-
gennyelv-oktatásban is megjelent és terjed az 
interkulturális szemlélet, vagyis a lexikai-
grammatikai kompetencia elsajátítása mellett 
az interkulturális kommunikatív kompetencia 
elsajátításának is fontos szerep jut: a nyelvta-
nulónak a másik kultúrából származó ember 
életfelfogását, értékeit és viselkedését is meg 
kell értenie, hogy sikeresen kommunikálhas-
son vele. Végül minden leckét 1 oldalnyi ösz-
szefoglaló zár, ahol még egyszer megtaláljuk 
összeszedve az adott leckében elsajátított új 
nyelvtani jelenségeket, szókincset, kommuni-
kációs eszközöket és tanulási stratégiákat.  
A munkafüzetben 3 leckénként, vagyis modu-
lonként ismétlő oldalakat találunk, melyek 
újra áttekintik az anyagot más kontextusban, 
ügyelve a 4 készség (beszéd, hallás utáni értés, 
íráskészség, olvasásértés) fejlesztésére, vala-
mint projekt-feladatokat is kínálnak, melyek 
révén a diákok országismereti és interkulturális 
ismeretekhez jutnak.

A szerzők kimondott célja a konstruktiviz-
mus, az autonóm tanulás segítése, beemelése a 
nyelvtanulásba. A konstruktivizmusnak az a 
lényege, hogy a tanuló saját maga számára a 
saját logikája szerint alkossa meg, építse fel az 
új nyelv struktúráit, tehát a könyv támogatja a 
cselekedtetve tanulást, az aktív tapasztalat-
szerzést, a kísérletezést, a kreativitást. Így pél-
dául a nyelvtani szabályokat nem mindig kí-


