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Harminc év a gyermek
nyelvoktatásban

1996. május 26-án Budapesten a margitszigeti Casinóban ünnepelte 30 éves 
fennállását a Budapest Gyermeknyelviskola. A majálison több száz egykori és 
jelenlegi tanár, diák, szülő, találkozott ismét.

S hogy mi vonzotta ide őket? Röviden összefoglalható: játék és idegen nyelv.

A Nyári Idegennyelvi Tabor
A budapesti II. kerületi Tanács VB Művelődési Otthonok Igazgatósága 1966- 
ban nyitotta meg először nyári idegen nyelvű napközis táborát.

Létrehozásában társadalmi és pedagógiai szempontok játszottak szerepet. A 
gyerekek napközben való elhelyezésén túl a nyelvtanulás, nyelvgyakorlás iránti 
tömeges igény megjelenése, az életkori sajátosságoknak megfelelő kielégítése 
volt a legfőbb cél. Nem csupán aktív felügyeletet biztosított a gyermekek ré
szére, hanem korszerű és kulturált nyári szórakozási lehetőségek révén lehetővé 
tette a választott idegen nyelv gyakorlását játék és társalkodás közben.

Szabó Tamás József dolgozta ki a pedagógiai munka tartalmi részét és az 
ő irányítása alatt csiszolódott ki a jelenleg már modernizált formában működő 
szervezési forma is.

Az itt folyó nyelvoktatási munka 1981-re a „Marczibányi téri modell” né
ven vált ismeretessé a szakmában, s valóban modellként szolgált, s szolgál a 
mai napig is. Amellett, hogy gyerekek ezrei itt találkoztak először az idegen 
nyelvvel s szereztek talán egy életre szóló indíttatást a nyelvtanuláshoz, számos 
nyelvtanár kolléga, kötelező nevelési gyakorlatát folytató egyetemi, főiskolai 
hallgató itt tapasztalhatta meg a tanítás gyötrelmeit és örömeit.

A tábor jellegéből adódik, hogy fő eleme a játék és a tevékenység. A nyelv 
használatának örömteli élményét a nyelv élethelyzetben való felhasználása adja. 
Az életszerű szituációk megteremtését a mozgótábor naponta változó helyszíne, 
élményanyaga segíti elő. így a program összeállításának lényeges alakítója a 
pedagógiai terv, a nyelvi tematika és a módszerek egymásra épülése.

A Nyári Idegennyelvi Tábor kísérleti lehetőséget kínált a kollégák által al
kalmazott módszerek hatékonyságának igazolására is. Számos elemzés, kutatás, 
tanulmány születését tette lehetővé. Ugyanakkor mindig alapszabály maradt, 
hogy csak olyan méréseket szabad a táborban végezni, melyek a táborban al
kalmazható tananyag és módszerek kidolgozását szolgálják. A kísérletek elsőd
leges célja gyakorlati hasznosíthatóságuk volt, s csak ezen felül szolgálhatták a 
nyelvtudományok valamely ágazatának kutatásait. Természetesen sem a méré
sek, sem a kísérletek nem zavarhatták a gyerekek nyaralását, jó hangulatát, s a 
táborban folyó oktató, nevelő munkát.
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Néhány ízelítő a kísérletekből:
1971-1973: Szépe György, az MTA Nyelvtudományi Intézetének osztályve

zetője irányításával: Milyen nyelvi munka felvállalására alkalmas a Nyári Ide
gennyelvi Tábor? (akadémiai vizsgálat)

1974: Az MTA-OM Idegennyelv-elsajátítási Munkabizottsága Tálasi István- 
né vezetésével elemzést készített az idegen nyelvi tematikákról és az alkalma
zott módszerekről.

1974: Az MTA Közművelődési Munkabizottsága Dezső László elnök veze
tésével az Idegennyelv-elsajátítási Munkabizottság tagjainak sorába bevonta a 
tábor vezetőségét, így a tábor az akadémiai kutatások kísérleteit szolgálta, me
lyek az életkor és a nyelvtanulás összefüggéseit vizsgálták.

1979: Radnai Zsófia tanulmánya: Oktató-nevelő munka a nyári idegen nyel
vű táborban (Pedagógiai Szemle 1979/10.)

A tábor a számok tükrében: 30 év alatt 50 000 (4 és 14 év közötti) gyerek 
táborozott; több mint 3500 tanár, tanító, óvodapedagógus, nevelési gyakorlatos 
egyetemista, főiskolás, gyermekfelügyelő, ifi-vezető gondoskodott róluk, akik 
az ország több mint 300 településéről érkeztek. Az ország 25 felsőoktatási in
tézményéből jelentkeztek nevelési gyakorlatra. A II. kerületi Művelődési Köz
pont táboraként 87 fővel indult a tábor 1966-ban, angol és német nyelven, 
1970-ben már 800 fős volt a tábor, a 80-as években pedig a 3500 főt (turnus
helyet) is meghaladta a létszám egy-egy nyáron. Jelenleg átlagosan 600-800 
gyermek jelentkezik egy nyárra.

A szabadidős nyelvoktatás
A Budapest Gyermeknyelviskola elődjeként működő nyelviskola a II. kerületi 
Marczibányi téri Művelődési Központtal együttműködve 1972-ben kezdte meg 
a gyermekek idegen nyelvi oktatását szabadidős tanfolyamok keretében. 1983- 
tól a TIT Gyermek-nyelvtagozataként működött tovább. 1990-ben a Budapest 
Gyermeknyelviskola Kft. nevet vette fel.

A táborban folyó nyelvoktató munka szolgált alapul tankönyvíróinknak a 
tematikák összeállításához. A szabadidős foglalkozások önkéntes jellege ko
moly feladatot rótt tanárainkra. A foglalkozásokon szereplő tevékenységi for
máknak olyan sokszínűeknek, motiváló erejűeknek kell lenniük, hogy a gyere
kek lelkesen és örömmel -  az osztályzatok kényszerítő ereje nélkül is aktívan 
-  vegyenek részt rajtuk.

A nyári tábor és a tanév ideje alatt működő szabadidős tanfolyamok kerek 
egészet alkotnak. Törekszünk arra, hogy a tábori csoportok vezetésével azokat 
a kollégákat bízzuk meg, akik a nyelvcsoportok vezetői is. Az évek során lét
rehozott szakmai tanácsadó hálózatunk hivatott biztosítani tanáraink színvona
las munkáját, illetve ellátja a szakfelügyeleti feladatokat. Továbbképzéseink se
gítik a szakmai megújhodást. Sikerült olyan felmenő rendszert kialakítanunk, 
amely az óvodától a nyelvvizsgáig kíséri végig a gyermeket a nyelvtanulás útján.

Egyik legfőbb célunk, hogy minden korosztállyal a legmegfelelőbben kép
zett, életkori sajátosságait alaposan ismerő pedagógus foglalkozzon. Ezen igé
nyek kielégítését szolgálták a pedagógusok számára indított speciális nyelv- 
tanfolyamaink, módszertani kurzusaink. Nem csupán saját tanárainkat készítet-
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tűk fel ilyen módon, hanem budapesti és vidéki közoktatási intézményekben 
dolgozó óvónők, tanítók, tanárok munkáját is segítettük. Például az 1991-ben, a 
Művelődési és Közoktatási Minisztériummal közösen meghirdetett nyári inten
zív nyelvi-módszertani kurzusunk, illetve az orosz szakos tanárok átképzése is 
ezt a célt szolgálta.

Pedagógusképzés
A pedagógusképzésben elért eredményeink alapján 1994-től a Szekszárdi Illyés 
Gyula Pedagógiai Főiskola Kihelyezett Konzultációs Központjaként levelező 
óvodapedagógus képzést folytatunk. A főiskolai hallgatók idegen nyelvi képzé
sét nyelviskolánk biztosítja.

1996 őszétől a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolával és a Miskolci Állami 
Egyetemmel együttműködve óvodapedagógusi, tanítói, „műveltségi területi’’ és 
egyszakos nyelvtanári szakokat, valamint speciális szaktanfolyamokat indítunk.

Bár a nyelviskola az elmúlt 30 év során a mindenkori igényekhez rugalma
san igazodva egyre sokoldalúbbá vált, mégis töretlenül kitart alapelve mellett: 
az óvodától a nyelvvizsgáig, vagy akár annál is tovább képez gyereket, fiatalt 
és nyelvpedagógust egyaránt.




