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A magyar mint idegen nyelvi érettségi
és a felkészítés jelenlegi lehetőségei1

1. Bevezetés
Magyarországon 1993 óta lehet magyarból mint idegen nyelvből érettségi vizs-

gát tenni. Az elmúlt évek alatt sokat változott a nyelvvizsga tartalmi és formai ol-
dala. Összhangba került a Közös Európai Referenciakeret szintrendszerével, vala-
mint az ún. küszöbszinttel. Az Oktatási Minisztérium útmutatót és tájékoztatót
szerkesztett külön a magyar mint idegen nyelvi érettségire vonatkozóan. Az OM
honlapján elérhetőek a korábbi évek vizsgaanyagai, ami az érettségi felkészítésben
lényeges pontot képvisel. Ezek a változások demográfiai okokkal magyarázhatók,
mivel a kilencvenes évektől megnőtt a Magyarországra különböző okokból
hosszabb-rövidebb időre bevándorlók száma (Trócsányi – Tóth 2002, 75). A nem
magyar állampolgárságú gyerekek magyar iskolákban kezdenek tanulni, és a magyar
iskolarendszernek megfelelően középiskolai tanulmányaikat befejezve érettségi vizs-
gát tesznek. Ez a folyamat idézte elő a magyar mint idegen nyelvi érettségi iránti
fokozódó keresletet, s erre válaszként alakult ki a jelenlegi érettségi rendszer.

2. Az érettségi bemutatása
Magyarországon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény idevágó ré-

szei alapján érettségi vizsgatárgyként választható a magyar mint idegen nyelv emelt
és középszinten egyaránt. A magyar mint idegen nyelv kötelezően választható tárgy-
ként jelenik meg a négy kötelező vizsgatárgy mellett (Tájékoztató – Magyar mint
idegen nyelv érettségi vizsga 2006, 1). Magyar mint idegen nyelvi vizsgát választ-
hatnak azok, akik nem magyar állampolgárságúak és nem magyar anyanyelvűek.
Ezzel a vizsgával a kötelező magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga kiváltható
(Tájékoztató – Magyar mint idegen nyelv érettségi vizsga 2006, 3).

1 A jelen írás alapja: SCHMIDT ILDIKÓ: A magyar mint idegen nyelvi érettségi és a tanórai felkészítés tantervi
sajátosságai. A Thomas Mann Gymnasium – Deutsche Schule Budapest példáján. Diplomadolgozat. Pé-
csi Tudományegyetem, 2006.
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A vizsga bemutatása mellett az Oktatási Minisztérium útmutatót ad a fölké-
szítéshez. Tekintettel arra, hogy az iskolákban kevés helyen alkalmaznak még ma-
gyar mint idegen nyelv szakos tanárt, ezért a felkészítés a magyar nyelv és iroda-
lom, valamint az idegen nyelv szakos tanárokra hárul (Tájékoztató – Magyar mint
idegen nyelv érettségi vizsga 2006, 4). A felkészülésre mindenképpen idegennyelv-
oktatásban használt módszertan alkalmazása a helyes, mivel ezeken keresztül meg-
valósul a különböző nyelvi készségek fejlesztése. A tananyag kiválasztásakor lé-
nyeges, hogy elsősorban nyelvhasználati tudást kér számon az érettségi, nem a
nyelvre vonatkozó tárgyi tudást. Lényeges elem továbbá, hogy autentikus szöve-
geken keresztül tanítsunk, figyelembe véve a nyelvi szint követelményeit. A szö-
vegeknek közvetíteniük kell a Magyarországra jellemző kulturális és művelődési
ismereteket. A diákok felkészítésének nyelvészeti aspektusára vonatkozóan rész-
letes leírás olvasható az érettségi élő idegen nyelvre vonatkozó tájékoztatójában.
Ez a tájékoztató Hegedűs Rita „Magyar nyelvtan” (Hegedűs 2004) című köteté-
vel áll párhuzamban, amely alátámasztja a nyelvhez való funkcionális közelítést
a tárgyszerű tudással szemben. Mindezen felkészítési útmutató mellett részletes
tankönyvlista található, amely könnyebbé teszi a munkát, bár nem fedi teljesen az
érettségi követelményeire való felkészítést. (Tájékoztató – Magyar mint idegen
nyelv érettségi vizsga 2006, 7). A felkészítési útmutató a tankönyvlista és a fent
ismertetett irányelvek mellett nem ad tanmenetet, konkrét tananyagot, amelynek
mentén haladva biztosítható lenne a sikeres emelt-, illetve középszintű érettségi.
Ennek megoldása az iskolákra és a felkészítő tanárokra marad. Az emelt- és kö-
zépszintű tananyagok kialakításában segítenek a mintatesztek. Ezek mellett ren-
delkezésre állnak a korábbi évek érettségi tesztjei is, amelyek mintául szolgálnak
a további órai gyakorlófeladatok elkészítésében.

Az érettségi tesztek a Közös Európai Referenciakeret és a magyar Küszöbszint
által meghatározott szintrendszerek alapján készülnek.

3. Közös Európai Referenciakeret
A Közös Európai Referenciakeret közös alapot teremt az Európai Unión belül

a nyelvekről való gondolkodáshoz. Célja, hogy áthidalja azokat a kommunikációs
korlátokat az élő nyelvek oktatásában dolgozó szakemberek között, amelyek az egyes
országokra jellemző különböző oktatási rendszerekből adódnak. A nyelvoktatásban
dolgozó szakembereknek olyan eszközt kínál, amelynek segítségével értékelhetik,
kontextusba helyezhetik, és másokkal koordinálhatják jelenlegi gyakorlatukat.

A Közös Európai Referenciakeret tartalmilag több területet érint. Átfogóan be-
mutatja, mit kell elsajátítaniuk a nyelvtanulóknak, milyen tudást és mely készsége-
ket kell fejleszteniük a sikeres kommunikáció érdekében, valamint ismerteti a nyelv
kulturális kontextusát. A Referenciakeret meghatározza a nyelvtudás szintjeit, és

SCHMIDT ILDIKÓ



85

ezáltal lehetővé teszi, hogy a tanulók haladása a nyelvtanulás és a nyelvhasználat
minden szakaszában mérhető legyen. Ezt a célt a taxonomikus jelleg szolgálja, ami
szükségképpen tükrözi azt, hogy az emberi nyelv összetettsége a nyelvi kompeten-
ciák különböző alkotóelemekre való lebontásával jellemezhető.

Közös Referenciaszintek leírására „egy hat széles skálájú szintet tartalmazó
keretet” (Közös Európai Referenciakeret 2002, 29) alakítottak ki, amely három tí-
pusú nyelvhasználót azonosít. Így az A szintbe tartoznak az alapszintű, a B szintbe
az önálló, a C szintbe a mesterfokú nyelvhasználók. Mindhárom kategória további
két alkategóriára oszlik, amely összességében adja a hatos skála elemeit, kiegészít-
ve három „+” jelzésű szinttel, amely az adott szint precízebb felosztását, leírását
nyújtja (l. bővebben: Közös Európai Referenciakeret 2002, 42-46).

4. Küszöbszint
A magyar Küszöbszintet 2000-ben a Műegyetem Távoktató Központjában dol-

gozták ki. A Küszöbszint sorozat az Európa Tanács által megjelentett Közös Euró-
pai Referenciakeret szintrendszerének B1 szintjéhez, a küszöbszinthez (Threshold
level) kapcsolódik. A Küszöbszintben „az európai nyelvek funkcionális szempontú
leírása” (Küszöbszint 2000, 7) történik, ami nyelvsajátos elemekkel egészíti ki a
Közös Európai Referenciakeretet. A magyar Küszöbszint tervezése során fölmerült
a kérdés, vajon leírható-e a magyar mint finnugor nyelv oly módon, ahogyan a ger-
mán, újlatin vagy szláv nyelvek. A kidolgozás során bebizonyosodott, hogy ugyan-
az a nyelvleírási mód sikeresen alkalmazható.

A Küszöbszint két részből áll: (1) a küszöbszint funkcionális leírása és (2) a
nyelvi formák rendszere. A funkcionális leírás során a B1 szinthez kapcsolódó nyelvi
funkciók szintleírására támaszkodik, ezt alkalmazza a magyar nyelvre.

A nyelvi formák összefoglalása és leírása rendszerezett gyűjteményt alkot,
amely elsősorban a formák eszközjellegét hangsúlyozza a funkciókkal szemben. Az
így kialakított nyelvtani összefoglaló nem tekinthető tananyagnak, ugyanakkor az
említett funkciók és kategóriák működtetéséhez nélkülözhetetlenek. Tehát a tanmenet
kialakítóinak és a tanároknak kell dönteniük arról, hogy pontosan mit emelnek be a
tananyagba, milyen szinten, milyen részletességgel. A bevezetésből egyértelműen
kiderül, hogy a leírt nyelvi formák nem határozzák meg kizárólagosan a küszöbszin-
ten megkívánt nyelvi formák ismeretének mennyiségét.

5. A magyar mint idegen nyelvi érettségi bemutatása
5.1. A szintrendszer

A magyar mint idegen nyelvi érettségi vizsgát a törvényi szabályozásnak megfe-
lelően két szinten lehet letenni: közép- és emelt szinten. A 1993. évi LXXIX. törvény-
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ben az érettségire általánosan megfogalmazott elvek és szabályozás mellett a vizsga
pontos leírása egybeesik az érettségi más élő idegen nyelvre vonatkozó rendelkezései-
vel (Élő idegen nyelv II. A vizsga leírása, 2006). A nyelvvizsgatesztek összeállításában
az Oktatási Minisztérium által felkért szakértők és tananyagkészítők vesznek részt, akik
nagy tapasztalattal rendelkeznek a magyar mint idegen nyelv oktatása terén, így a pontos
szintbemérés és a feladattípusokhoz a nyelvi anyag megválogatása biztosítható.

„A középszintű vizsga két nyelvi szintet fog át: az Európa Tanács skálájának A2–B1
szintjeit. Az eltérő képességek és tudásszintek mérése érdekében az írásbeli feladat-
sorokban a lépcsőzetesség elve érvényesül. A központi feladatsorokat úgy állítják
össze, hogy az A2 szinten lévő tanulók is le tudják tenni a vizsgát.” (Élő idegen nyelv
II. A vizsga leírása, 2006)

A szabályozás értelmében a középszintű vizsgára vállalkozó diákok nyelvi szintje
között jelentős különbségek lehetnek, mivel az A2 szint még alapfokú nyelvhasz-
nálót jelent, míg a B1 szint már az önálló nyelvhasználó kategóriába esik a Közös
Európai Referenciakeret szerint. A szabályozás szerint tehát a B1 szinten levő ma-
gyar mint idegen nyelvből vizsgázónak számot kell adnia a Küszöbszintnek megfe-
lelő nyelvtudásáról mind a nyelvi funkciókat, mind a nyelvi formákat tekintve.

„Az emelt szintű vizsga az Európa Tanács skálája B2 szintjének felel meg. Az eltérő
képesség- és tudásszintek mérése érdekében az írásbeli feladatsorokban a lépcsőze-
tesség elve érvényesül.” (Élő idegen nyelv II. A vizsga leírása, 2006)

Nehezen értelmezhető, milyen szintbeli különbségekre gondolnak a szabályozás
megalkotói – tekintettel arra, hogy a B2 szinten megkívánt nyelvtudás jól körülha-
tárolt, precíz leírást ad a nyelvi funkciókra vonatkozóan a receptív és produktív kész-
ségek területén egyaránt. A feladatsorokban ugyanakkor megjelenik a fokozatosság,
viszont kérdéses, hogy erre ténylegesen szükség van-e, ha a nyelvi szint meghatá-
rozása ennyire jól körül van írva. A nyelvi formák esetében hasznos segítséget nyújt
a Küszöbszint, ahol megtalálható a szintre vonatkozó nyelvi formák leírása, amihez
képest megfogalmazható a következő, a B2 szint követelményrendszere is.

5.2. A vizsga részei

A közép- és az emelt szintű vizsga egyaránt két részből áll: írásbeli és szóbeli
vizsgából. A mért nyelvi kompetenciáknak megfelelően az olvasott szöveg értése,
a nyelvhelyesség, a hallott szöveg értése és az íráskészség kerül az írásbeli vizsga-
részhez, a beszédkészség mérése pedig a szóbeli részhez. Az időtartamok, valamint
a feladatok és a pontszámok a következő két táblázatban foglalhatók össze a közép-
szintű és az emelt szintű vizsga esetében:
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A fenti két táblázatot összevetve megállapítható, hogy az olvasott szöveg érté-
se időtartamban tér el, a feladatok számában nem. Az eltérés a szintbeli különbség-
ből és a feladatok összetettségéből adódik. A nyelvhelyességi feladatoknál a vizs-
gázó rendelkezésére álló idő majdnem kétszer annyi az emelt szintű feladatoknál,
mint a középszintűeknél. Ugyanez a párhuzam megfigyelhető a pontszámok alaku-
lásában is a négy-négy feladat esetében. Az íráskészség mérésénél az időtartam te-
kintetében van eltérés, aminek az az oka, hogy a vizsgázónak a két vizsgafeladat
megoldása során hozzávetőlegesen kétszer olyan hosszú szöveget kell alkotnia emelt
szinten, mint középszinten. A hallott szövegértés és a beszédkészség mérésénél az
időtartam tekintetében nincs eltérés.

5.3. Az értékelés

A vizsgarészek értékelése egymástól független, minden részben az elérhető pont-
számok legalább 10 %-át kell teljesítenie a vizsgázónak a sikeres érettségi letételéhez.
Az értékelés szempontjai a közép- és az emelt szintű vizsga esetében más, a szintnek
megfelelő. A javítási és értékelési útmutató minden nyelvvizsgaanyag mellett megta-
lálható, így nem okoz problémát a központilag meghatározott mérési rendszerben el-
helyezni a tanulók teljesítményét, azonban az útmutatók az egyes vizsgaidőszakokban
nem egységesek; pl. bizonyos vizsgafeladatoknál bizonyos ponttáblázatok hiányoznak
(Középszintű írásbeli vizsga 2005. október 24. Javítási-értékelési útmutató 2006, 3).

A közép- és az emelt szintű vizsga időtartama

Középszintű Emelt szintű

Olvasott szöveg értése 60 perc 70 perc
Írásbeli Nyelvhelyesség 30 perc 50 perc
vizsgarész Hallott szöveg értése 30 perc 30 perc

Íráskészség 60 perc 90 perc
Szóbeli

vizsgarész Beszédkészség 15 perc 15 perc

Feladatok száma és az elérhető pontszám közép- és emelt szintű vizsgán

                        Középszintű                       Emelt szintű

Feladatok Pontszám Feladatok Pontszám
Olvasott szöveg értése 3 33 3 30

Írásbeli Nyelvhelyesség 4 18 4 30
vizsgarész Hallott szöveg értése 3 33 3-4 30

Íráskészség 2 33 2 30
Szóbeli

vizsgarész Beszédkészség 3 33 3 30
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6. A Thomas Mann Gymnasium – Deutsche Schule Budapest
6.1. A magyar mint idegen nyelvi oktatás bemutatása

A Thomas Mann Gymnasium – Deutsche Schule Budapestet 1990-ben állam-
közi egyezmény alapján alapították kettős kulturális célú külföldi német iskolaként.
Az iskola fenntartója a Budapesti Német Iskola Alapítvány, melyet a Német Szövet-
ségi Köztársaság Kultuszminisztériuma, a Magyar Köztársaság (akkori) Kulturális
Minisztériuma, Budapest Főváros, valamint Baden–Württemberg Szövetségi Állam
közösen hoztak létre. A kettős kultúra jegyében fokozott hangsúlyt kap a német és
a magyar kultúra találkozása, ahol a magyar és a német nyelv egyaránt kötelező tan-
tárgy minden diáknak. A magyar mint idegen nyelvi oktatás két különböző, azon-
ban egymásba kapcsolódó rendszerben valósul meg. A kezdő nyelvtanulók magyar
nyelvórára (Ungarische Sprache – US) járnak, ahol lehetőségük van a nyelv kezdő
szintről történő elsajátítására. Ez az óra kiegészül a magyar kultúrával (Ungarische
Kultur – UK). Ennek keretében a diákok a magyar kultúrával (országismerettel,
művészetekkel stb.) foglalkoznak. A magyar mint idegen nyelvi tanítás másik for-
mája a magyar mint második nyelv (Ungarisch als Zweitsprache – UZ). Az itt ta-
nuló diákok a magyar nyelvet már ismerik, beszéd- és beszédértési készségük ma-
gas szinten áll; kevés nyelvtani és lexikai hibával beszélnek. Az olvasott szöveg
megértése és az írás készsége eltérő szinten jellemzi a diákokat; a tantárgy kereté-
ben ezeknek a fejlesztése kerül előtérbe.

6.2. A tananyag kialakítása

A tanmenet, a tanegységek és az egyes órák témájához kapcsolódnak a konkrét
tananyagok. Ennek a kidolgozása folyamatban van, bizonyos részei már készen van-
nak. Az US/UK órák tananyagainak kidolgozása során felhasználták a magyar mint
idegen nyelv tanításában használt tankönyveket és munkafüzeteket. A tanmenet olyan
pontjainál, ahol nem állt rendelkezésre megfelelő szöveg a már meglévő tankönyvek-
ben, a tanmenet kidolgozói saját maguk által írt anyagokat illesztettek a tananyagba.

Az UZ tananyag kidolgozása során felhasználták a különböző tankönyvcsalá-
doknak a szövegértéshez és az íráskészség fejlesztéséhez megjelent részeit (l. mel-
léklet). A tankönyvcsaládok egyre szélesebb tankönyvkínálattal jelentkeznek a szö-
vegalkotás mellett a fogalmazás és a helyesírás gyakoroltatására is alkalmas
kötetekkel. Az olvasáskészség fejlesztésére szolgáló tankönyvekben általában vál-
tozatos műfajú, sokszínű szövegek találhatóak, amelyek mind terjedelmükben, mind
szókészletükben jól illeszkednek a készségfejlesztés ütemébe. A szövegek műfaju-
kat tekintve cikkek, riportok, interjúk, beszámolók, ismeretterjesztő szövegek lehet-
nek. A tankönyvekben a szövegekhez feladatok kapcsolódnak, amelyek jó gyakor-
lási teret biztosítanak a szövegértés mélyítésére, a szövegösszefüggések felfedezésére
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és általában az információkereső olvasás gyakoroltatására. Az íráskészség fejlesz-
tését a fogalmazás munkafüzetek segítik, amelyek kiegészíthetők a Kreatív írás
(Samu 2004) című kötetben található izgalmas feladatokkal, ahol elsősorban tech-
nikákat találunk az írás gyakoroltatására. Az íráskészség fejlesztésének másik lénye-
ges pontja a helyesírás gyakoroltatása. Ehhez kapcsolódóan is számos kiadvány lá-
tott napvilágot, amelyek izgalmas feladatokon keresztül segítik a helyesírás
fejlesztését (l. melléklet). A nem magyar anyanyelvű gyerekek esetében erre külö-
nösen nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel náluk hiányzik a magyar anyanyelvi ne-
velés, ahol készségszinten sajátítják el az írást és az olvasást.

A tananyag összeállításakor nagy segítséget nyújtott a Lépésről lépésre (Szili
– Szalai 2000), a Szituációk (Silló 1995), a Szavak, ragok, mondatok (Szalai 2005)
és az Ungarisch für Ausländer (Gintner – Tarnói 2004) kötet, mert ezekben német
nyelvű magyarázatok is rendelkezésre állnak. A nyelvtani részek tanításához a
Praktische ungarische Grammatik (Keresztes 1997) és az Ungarische Grammatik
(Törkenczy 2004) hasznos segítséget nyújt német nyelvű megközelítésével. A nem
nyelvspecifikus tankönyvekre is erősen támaszkodik a tananyag: ezek közül a
Hungarolingua I–II–III. (Hlavacska – Hoffmann – Laczkó – Maticsák 1991, 1993,
1999), a Halló, itt Magyarország! I–II. (Erdős – Prileszky 2005) és a Lépésenként
magyarul 1. (Durst 2005) kötetekre. Az UK órákra külön országismereti tananyag
készül, amely bemutatja Magyarország kulturális sokszínűségét. Ehhez felhasznál-
ták a Magyar Mozaik III. CD-ROM anyagát (Hegedűs – Oszkó 1999), amely a tan-
anyag országismereti jellegét és tartalmát nagymértékben erősíti. Továbbá jól hasz-
nálhatóak a Hungarolingua sorozat (1991–1999) és a Magyar Mozaik sorozat
(1999–2005) haladó diákok számára kidolgozott tananyagai. A tantárgy egyéb tan-
anyagait a tanmenet kidolgozói állították össze.

A diákok olvasásélményéhez kötődő órai munkában nagy szerepe van a kötele-
ző olvasmányoknak. Az ide válogatott műveken át keresztmetszetet kapnak a XIX. és
XX. századi magyar irodalomból. A tananyagba bekerült művek közül néhány példa:

– 5. osztály: Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok,
– 6. osztály: Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk,
– 7. osztály: Gárdonyi Géza: Egri csillagok,
– 8. osztály: Szabó Magda: Abigél,
– 9. osztály: Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem,
– 10. osztály: Örkény István: Tóték,
– 11. osztály: Ottlik Géza: Iskola a határon,
– 12. osztály: Kertész Imre: Sorstalanság.

Továbbá versek, novellák és regényrészletek szerepelnek a következő szerzőktől: Ady
Endre, Arany János, Babits Mihály, Csáth Géza, Déry Tibor, Jókai Mór, József Attila,
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Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Petőfi Sán-
dor, Radnóti Miklós, Márai Sándor, Tóth Árpád. A kortárs magyar irodalomból válo-
gatások: Esterházy Péter, Garaczi László, Nádas Péter, Nemes Nagy Ágnes, Petri
György, Pilinszky János, Spiró György, Weöres Sándor műveiből. Valamennyi – a tan-
anyagba bekerült – műhöz feladatlapok tartoznak, amelyek segítik az órai és a diákok
egyéni, otthoni munkáját. Lényeges szempont a művek órai elemzésekor, hogy a ta-
nulócsoportok nem magyar anyanyelvű diákokból állnak, tehát a feladatok kialakítá-
sakor mindenképpen figyelembe kell venni az esetleges nyelvi nehézségeket. Lehet-
nek ezek lexikai, szövegszintű, grammatikai vagy stilisztikai kérdések.

Az irodalom mellett a tananyagba beépültek a magyar filmek is. Elsősorban nem
a magyar filmtörténet kiemelkedő alkotásait választottuk ki, hanem olyan népszerű
filmeket, amelyek a közelmúltban készültek. Fontos szempont volt, hogy jól érthe-
tő köznyelvi forma legyen hallható, hiszen vannak olyan gyerekek, akik nem néz-
nek rendszeresen magyar televíziót, filmeket magyar nyelven. Az életkori sajátos-
ságokat is figyelembe véve az alsóbb évfolyamokon inkább rajzfilmek, később
érdekes, izgalmas cselekményszövésű, majd a felső két évfolyamon komolyabb jel-
legű filmekre volt szükség. A rajzfilmek között található: a Frakk a macskák réme
(Macskássy Gyula, 1977), A nagy ho-ho-horgász (Dargay Attila, 1982), a Kukori,
Kotkoda (Mata János és Szombati Szabó Csaba, 1971), A Mézga család (Nepp Jó-
zsef és Ternovszky Béla, 1969, 1972, 1978), Vuk (Dargay Attila, 1981), Macskafo-
gó (Ternovszky Béla, 1986). A játékfilmek közül néhányat kiemelve: Kontrol (An-
tal Nimród, 2003), Moszkva tér (Török Ferenc, 2001), Sose halunk meg (Koltai
Róbert, 1993), A tanú (Bacsó Péter, 1969), Valami Amerika (Herendi Gábor, 2002).
A filmek elemzéséhez a forgatókönyv alapjául szolgáló művekből részletek, film-
kritikák, az alkotók munkásságát tartalmazó anyagok csatlakoznak. A tananyagban
a témafeldolgozást segítik a feladatlapok, amelyek részletes megfigyelési szempont-
és feladatsort adnak a filmek értelmezéséhez.

A tanmenetben szereplő tananyagok összeállítása során a végső kimeneti pont
a közép- és emelt szintű érettségire történő sikeres felkészülés volt. A cél elérésé-
hez minden eszköz – már meglévő vagy fejlesztés alatt álló tananyag – felhasznál-
ható volt, és folyamatosan épül be a tananyagba.

7. A tanmenet-kialakítás további lehetőségei
A Tájékoztató – Magyar mint idegen nyelvi érettségi vizsga című anyagban

megfogalmazott felkészítési útmutató nagy segítségül szolgál a felkészítő tanárok-
nak, azonban nem ad elegendő eligazítást a mindennapi tanítási munka megoldásá-
hoz. Alapos listát hoz a felhasználható tankönyvek terén, viszont azok a tanárok, akik
nem járatosak a magyar mint idegen nyelv tanításában, nehezen tudják ezeket hasz-
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nálni. Elengedhetetlenül fontos, hogy az OM honlapján hozzáférhetőek a korábbi
időszakok vizsgaanyagai. A minta-feladatsorok alapján további vizsgafeladatok ké-
szíthetőek, amelyek felhasználhatóak a céltudatos, vizsgára felkészítő oktatásban is.
E nehézségek áthidalására hatékony megoldás lehetne a tanárokat érettségi felkészítő
tanfolyamokra meghívni, ahol a vizsga részeiről, a nyelvi szintekről kaphatnának
tájékoztatást a résztvevők. A foglalkozásokon bemutathatnák a tananyagokat, tan-
menetrészleteket. A tréning részét alkothatná pl. az óralátogatás is olyan iskolákban,
ahol órarendi óraként szerepel a magyar mint idegen nyelv oktatása. Így a felkészí-
tő tanárok teljesebb képet kaphatnának a tanítás lehetőségeiről, megerősítést kap-
nának addigi munkájukban, valamint föltehetnék kérdéseiket.

A teljes tanmenetek kidolgozása az egyes oktatási intézmények feladata. Mind-
emellett jelentősen megkönnyítené az iskolák munkáját, ha hozzáférhető lenne egy
moduláris tanmenetjavaslat. A modulokból a tanárok ki tudnák választani a diákok
tudásszintjének megfelelő egységet, amely segítené a mindennapi gyakorlati mun-
kát. Érdemes lenne a már meglévő valamennyi tapasztalatot, tanmenetvázlatot és
tananyagot egyesítve kidolgozni az érettségi két szintjének megfelelő felkészítési
rendszert.
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