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I. T ö rté n e ti h á tté r

1. Bevezetés
1989-ben részint a tanárhiány, részint a világbanki prioritások miatt megszület
tek az első elképzelések a hároméves tanárképzés bevezetéséről, ugyanekkor, 
látván a közép-kelet-európai változásokat, több ország kormánya dolgozott ki 
sebtében programokat az idegen nyelvi tanárképzés fellendítésére. 1990-ben a 
frissen benyújtott hároméves tantervek véleményezésével egyidőben már bein
dult egy program Budapesten (ELTE Angol Tanárképző Központ -  ATK, ango
lul CETT), amely a már megfogalmazott, „Know-how Fund”-ból finanszírozott 
ELTSUP Program támogatását is maga mögött tudhatta. Hivatalosan 1991-ben, 
az öt egyetem részvételével indult el az „English Language Teacher Supply 
Programé” (ELTSUP), amely főként könyvtámogatásokkal és állásokkal erősítet
te a program megvalósítását. 1991-ben jelentek meg az ELTSUP Program he
lyettes igazgatói (Assistant Director), 1992-ben a tanárképzési gyakorlat egybe
hangolását végző szakértők (Outreach Coordinator), és ezzel egy időben, illetve 
valamivel később a tanárképző főiskolák tanterv-tervezői (Curriculum Advisor). 
(Lásd: 1. sz. ábra)

A program eredeti célja az volt, hogy anyagiakkal is segítse azt a mennyi
ségi ugrást a tanárképzésben, amelyet a tanárhiány megkívánt, valamint az, 
hogy a tanárképzés minőségét is javítsa, elsősoron a metodika, a pedagógia és 
az iskolai gyakorlatok fontosságának hangsúlyozásával. Tekintve hogy a há
roméves képzésre engedélyt kapott magyar intézmények az 1991-es minisztéri
umi szakalapítási dokumentumot követték, számukra az ELTSUP Program a
belső minőség javitasanak egyik formája volt, de nem egy olyan elem, amely 
a döntések meghozatalánál tényezővé válik. Ahogy az ELTSUP működési terü
lete egyre jobban kiterjedt, úgy kezdték (főként a britek) az ELTSUP Progra
mot a hároméves egyszakos magyarországi képzéssel beazonosítani. E nyilván
való tévedésnek a negatív hatásait pontosan leírja Alderson és Gwyn jelentése. 
[Lásd 8. old.]

A szerzők ezt az értékelő és továbbfejlesztést javasló áttekintést a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium megbízásából készítették 1994-ben. Az írást közérdekű jellege miatt adjuk közre 
(a szerzők beleegyezésével). Szeretnénk a nyelvtanárképzés témáját folyamatosan napirenden 
tartani, ezért -  akár a témához általában, akár ehhez az íráshoz -  rövid hozzászólásokat várunk. 
(A szerk.)
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7.7. A nyelvtanár-képzés hagyományos és alternatív formája
1990-ig a nyelvtanár-képzés -  hasonlóan a más iskolai tantárgyakhoz kapcso
lódó tanárképzéshez -  ötéves egyetemi vagy négyéves főiskolai képzés formá
jában valósult meg. Mindkét intézményi formában a hangsúly a filológiai, fő
ként irodalmi stúdiumokra esett. Ennek alapjául az a meggyőződés szolgált, 
hogy a nyelvtanár legfőbb értéke a humán műveltség, s az, hogy a sok pallé
rozott fiatal közül kikből válik majd sikeres nyelvtanár, alapvetően az illető 
képességeitől függ. Következésképpen a képzés során fölösleges sok időt vesz
tegetni pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani és alkalmazott nyelvészeti 
stúdiumokra, vagy akár az utolsó éves iskolai gyakorlatra. A frissen elhelyez
kedő tanárok ráérnek majd a tényleges iskolai munkájuk során elsajátítani a 
pedagógiai-nyelvtanári módszereket, eljárásokat és fogásokat.

Noha ez a szemlélet mind a mai napig meghatározza az egyetemi és főis
kolai nyelvtanár-képzést, egy tőle merőben eltérő felfogás is kibontakozott az 
elmúlt években. Ennek képviselői azt vallják, hogy a tanári munka sikere nem 
a születési adottságok függvénye, a nyelvtanári szerepre fel lehet és fel is kell 
készíteni a hallgatókat az egyetemi vagy főiskolai évek alatt. Hasonlóan ahhoz, 
ahogy például az orvosi egyetemen egyforma jelentőséget tulajdonítanak a kép
zés elméleti és gyakorlati aspektusainak, a nyelvtanár-képzésben sem indokolt 
az elméleti képzés javára billenteni a mérleg nyelvét. Másfelől az elméleti stú
diumok vonatkozásában legalábbis kétséges az irodalom primátusa, mindenek
előtt az alkalmazott nyelvészettel, a pszicholingvisztikával és a nyelvpedagó
giával szemben.

7.2. A rendszerváltás következményei a nyelvoktatásban
1989 őszén tollvonással megszüntették az orosz nyelv kötelező jellegét a köz
oktatásban. A választhatóság bevezetése nyomán gyerekek százezrei szerették 
volna az angollal vagy a némettel felváltani az oroszt, ám erre viszonylag ke
veseknek volt meg a lehetőségük, mivel -  mint kiderült -  a kereslet jóval meg
haladta a kínálatot. Egyes minisztériumi becslések szerint 1990-ben a magyar 
iskolák további 15 000 angol és német nyelvtanárnak tudtak volna azonnali 
munkát biztosítani.

E tanárhiányt enyhítendő, 1990-ben beindult az orosztanárok szervezett át
képzése. Ugyanakkor az akkori Művelődési Minisztérium (MM) joggal állapí
totta meg, hogy egyrészt az egyetemi és főiskolai nyelvtanárképzés időben el
nyújtott és túlságosan elméleti jellegű volt, másrészt nem bizonyult alkalmas
nak arra, hogy beiskolázási kapacitását máról holnapra ugrásszerűen növelje. 
Ezért felvetődött egy új tanárképzési rendszer szükségességének és az azt meg
valósító intézmény létesítésének a gondolata. Az MM ekkor felkeresett néhány 
szakembert, s megbízta őket a hároméves képzés tervének kidolgozásával -  a 
szakalapítási terv néhány hét leforgása alatt megszületett. Az MM eredeti terve 
az volt, hogy egy önálló Országos Nyelvoktatási Központot hoz létre, ám végül 
mégis úgy döntött, hogy ezen új tanárképző központokat az egyetemekre és 
főiskolákra telepíti.
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2. Az első három év tapasztalatai: eredmények és problémák
Egy projekt-tervezet keretein belül képtelenség volna az első ciklusban elért 
sikerek és felvetődött problémák mindegyikét részletesen bemutatni. Ezért pon
tokba szedve csupán az általunk legfontosabbaknak ítélt szempontokra térünk ki.

2.1.

2 .2 .

2.3.

2.4.

Az ELTE-központok megalakulását követően, az 1991/92-es tanévtől 
kezdve újabb központok létesültek. Az angol nyelvi központokra vonat
kozó főbb adatokat az 1. sz. ábra tartalmazza.
A szakalapítási dokumentum csupán a legáltalánosabb szervezeti, tantervi 
és minősítési követelményeket rögzíti, ennélfogva tág teret biztosít a he
lyi adottságokból és elképzelésekből adódó megoldásoknak. A szabad 
mozgástérrel az érintett intézmények messzemenően élnek is, s szinte 
minden vonatkozásban jelentős eltérések vannak közöttük. így például:
-  a központnak az anyaintézménybe való integrálódása, a központnak a 

hagyományos nyelvtanár-képzést folytató tanszékkel (ha van ilyen) 
szembeni autonómiája;

-  a tanterv;
-  az iskolai gyakorlat időtartama, karaktere és megszervezése;
-  a tanárok végzettsége, tanárképzési tapasztalata, szemlélete;
-  a könyvekkel, egyéb oktatási anyagokkal és technikai berendezésekkel 

való felszereltségi foka;
-  a szponzorok tekintetében.
E heterogenitásnak természetesen egyaránt megvannak az előnyei és a 
hátrányai.
Ezzel szemben a homogenitás irányába hat a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium (MKM) és a British Council közötti egyezmény alapján
1991-ben létrejött „English Language Teacher Supply Programme” 
(ELTSUP), melynek egyik célja éppen a 9 tagközpont képzési rend
szerének összehangolása. Főként az ELTSUP működésének köszönhető 
az állandó információcsere, a munka közös mederben tartása, valamint az 
adott központ igényének legmegfelelőbb profil kialakítása. A program 
másik célkitűzése az igényes és új szemléletű szakmai képzés biztosítása. 
Ezt elsősorban a British Council által verbuvált, tapasztalt és áldozatkész 
brit tanárképző szakemberek hatékony munkája garantálja.
Az MKM és a British Council által nyújtott támogatáson túl a legtöbb 
központ egyéb anyagi erőforrásokat is igénybe vesz, így a PHARE prog
ramot, a Békeszolgálatot (Peace Corps), a Soros alapítványt, a Tempus 
programot, a USIS-t és a Világbankot. Aligha túlzás megállapítani, hogy 
az egész magyar oktatásügyben -  súlyához mérten bizonyosan -  a há
roméves képzései rendszer élvezi a legjelentősebb anyagi és szakmai tá
mogatást. Mindazonáltal tény, hogy az ezzel járó temérdek és újszerű ad
minisztratív munka (pályázatok és végrehajtási tervek készítése, utaztatá
sok lebonyolítása, tendereztetés stb.) olykor megoldhatatlan feladatok elé 
állítja a központok munkatársait. A helyzetet súlyosbítja, hogy a program 
irányításáért felelős országos és miniszteriális testületek is akadozva mű
ködnek.
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2.5. A bőkezű intézményi ellátással szemben a munkatársak fizetése megalázó
an alacsony. Igaz ugyan, hogy kezdetben az egyetemi átlagbéreknél vala
melyest magasabb fizetést kaptak, ám ez korántsem kárpótolta őket az új 
intézmény létrehozásából fakadó többletmunkáért. Idővel e csekély bér
előny is megszűnt, miközben a munka mennyisége nem csökkent. A mun
katársak így kénytelenek a tipikus egyetemi oktató életét élni, azaz vir
tuális óraadóknak tekinteni magukat, másod- és harmadállásokat vállalni 
ahelyett, hogy teljes szaktudásukat a tanárképzésben kamatoztatnák. Az 
intézmények relatív gazdagsága és az ott dolgozók abszolút szegénysége 
közötti ellentmondás a még eredményesebb munka legfőbb kerékkötője.

2.6. Ennek ellenére a munkatársak lelkesedésének és szakmai felkészültségé
nek, a hatalmas anyagi ráfordításoknak, valamint az ELTSUP koordináló 
tevékenységének köszönhetően a központok valósággal forradalmasítot
ták a hazai angoltanár-képzést, és általában a tanárképzésre is megtermé
kenyítőén hatottak. Csupán jelzésszerűen emelünk ki néhány olyan ered
ményt, amelyet -  ha nem is intézményenként egyforma mértékben -  a 
hároméves képzésben részt vévé) központok magukénak vallhatnak.
-  Következetesen alkalmazzák a modern tantervkészítés eredményeit.
-  A tantervet folyamatosan felülvizsgálják, módosítják.
-  A hagyományos, direkt tanárképző kurzusok tartalmát megváltoztatták, 

számukat jelentősen növelték (szakmódszertan, alkalmazott nyelvészet).
-  Olyan kurzusokat indítottak, amelyek eddig ismeretlenek voltak a ha

zai nyelvtanár-képzésben („study skills”, „classroom studies”).
-  Az új szemléletű tanárképzés „filozófiájából” adódóan, a hallgatókkal

való kapcsolat közvetlen, a konszenzusra irányul.
-  A hallgatók értékelése objektívabbá, hitelesebbé vált egy tudományo

san kidolgozott kritérium-rendszer révén, amely könnyen hozzáférhető 
a hallgatók számára.

-  A harmadévesek iskolai gyakorlata az egész iskolai tanéven át tart, pá
rokban türténő tanítás formájában, a központok által kiképzett vezető
tanárok (mentorok) irányításával.

-  A szakdolgozat tutoriál is rendszerben, egy-egy tanárral való folyama
tos konzultálás segítségével készül el.

-  Egyszemélyi vezetés helyett tanszékvezetői tanács irányítja az egyes
központok munkáját.

-  A tanszékvezetői tanács javaslatait a teljes tanári kar megvitatja, mó
dosítja, jóváhagyja.

-  A szakmai tevékenységek zöme „team”-ekben folyik, sokszor projek
tek formájában.

-  A belső munkatársak alkalmazása az előzetes óralátogatások és szemé
lyes beszélgetések kimenetelétől függ.

-  A munkatársak hazai és külföldi továbbképzése, posztgraduális képzé
se, kutatói és publikációs tevékenysége, a konferenciákon való részvé
tele hosszú távú tervek alapján, szervezett formában történik.

-  A központok egységbe tömörülve (ELTSUP) biztosítják az egymás 
közti hatékony információcserét.
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2.7. Éppen a fenti eredmények jóvoltából, az ELTSUP tevékenységére felfi

gyelt a világ szakmai közvéleménye. A magyar példa nyomán sorra ala
kulnak hasonló szerkezetű és célzatú központok Közép- és Kelet-Európa 
több országában. A sajátos magyar körülmények új szakmai perspektívák 
nyitására késztették a központokat, s ezek termékenyítőén hatnak a nyu
gat-európai tanárképzés gyakorlatára is. Munkatársaink szívesen látott elő
adók a nemzetközi konferenciákon, cikkeiket, könyveiket brit kiadók ter
vezik kiadni. Az ATK-ELTE tevékenységét bemutató kötet tervezetét pél
dául éppen most véleményezik a Heinemann Kiadó szakértői.

2.8. Az első végzős hallgatók az ATK-ELTE központjából kerültek ki az
1992/93-as tanévben. Felmérésünk tanúsága szerint közülük kevesen he
lyezkedtek le főállású tanárként a közoktatásban, mert a túlnyomó több
ség egyetemi fokozatúvá kívánja transzformálni a főiskolai diplomáját, s 
így további két éven át az ELTE Angol Tanszékén folytatja tanulmányait. 
Következésképpen az akut tanárhiány a központok működése ellenére 
sem enyhült -  legalábbis egyelőre. Tudniillik ugyanebből a felmérésből 
az is kiderül, hogy a friss diplomások többsége -  az egyetemi diploma 
megszerzése után -  szeretne tanárként elhelyezkedni, mint ahogy sokan 
félállásban vagy óraadóként máris tanítanak a tanulmányaikkal párhuza
mosan. A kérdés az, vajon lcsz-e később erejük ellenállni az üzleti élet 
csábításának, hogy éhbérért általános vagy középiskolában helyezkedje
nek el. A vidéki központok előzetes becslése szerint az ott végzettek na
gyobb hányada fog közvetlenül munkába állni a közoktatásban.

3. Összegzés: Az ELTSUP Program erényei és hibái
Az ELTSUP Program kétségkívül sikeres volt a következő területeken:

-  a hároméves képzés bevezetése és meghonosítása Magyarországon;
-  a magyar intézmények szakértőivel együtt újszerű vezetőtanár-képzési 

programokat dolgozott ki és hálózatokat alakított ki az iskolai gyakor
latok megfelelő lebonyolítására;

-  színvonalas kurzusokat szervezett Magyarországon és Angliában az 
ELTSUP Programban érintett hínárok továbbképzésére;

-  a tanárképzésnek azon újszerű modelljei, amelyek a magyar és külföldi 
tanári kar interakciójában jöttek létre (és amelyek a magyar tanárkép
zés legjobb hagyományait egy, a 60-as évek óta erősen felfutott nem
zetközi szakma, a modern filológiai tanárképzés erényeivel ötvözik), 
nem maradtak meg egy-egy tanszék határain belül, hanem kisugároztak 
egy intézetben, változásokat hoztak az érintett kar életében, és a mo
dern tanárképzésnek egy újszerű „image”-ét hozták be az országos 
köztudatba.

Az ELTSUP Programnak volt néhány nyilvánvaló hibája, amelyek közül néhá
nyat a külső vizsgálat is azonosított (Project Review -  J. C. Alderson és E. R. 
Gwyn, British Council* 1993):

-  A sűrű egyéni és csoportos egyeztetések ellenére a projekt nehezen 
kezelte az érintett intézmények sokféleségét, nem kötött szerződéseket 
az intézményekkel, nem állított fel egy központi igazgatótanácsot, és
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nem gyakorolt nyomást az intézményekre, hogy bizonyos egységesített 
standardokat feltétlenül fogadjanak el és tartsanak be. (Megjegyzendő, 
hogy a megfelelő belátás ezen a téren igen sok eredményt hozott a 
képzési struktúra, a metodikai megoldások, és a tanárképzés megszer
vezése területén.)

-  Különálló, párhuzamos intézmények felállításával valójában a gazdasá
gosság ellen hatott: ezt az elképzelést nem igazolta az idő (vö. a bu
dapesti központ is integrálódott egy nagyobb intézetbe, és annak szer
ves részeként, a többi tanszék partnereként működik).

-  A hároméves képzést, amely mind az évek számában, mind az egysza- 
kosságban idegen, a magyar tanárképzés történetileg kialakult rend
szerében, minden tartalmi és óraszámbeli előnye ellenére sem sikerült 
egyetemi szintű képzésként elfogadtatni.

-  Miután Magyarországon a tanárképzésben az egyetemi szintű diplomát 
megszerezni kívánók elszántan folytatják tanulmányaikat, illetve ma
gas a pályáról elvándorlók száma (vö. alacsony fizetések, új cégek ki
hívása, stb.), ezért az első fordulóban az ELTSUP inkább minőségi cél
jait érte el, a mennyiségi áttörés még nem sikerült.

Mindebből az következik, hogy a sikeres projektnek folytatnia kell munkáját, 
de az együttműködést megfelelő szerződésekkel, újszerű projekt-menedzselés
sel, megfelelő feltételekhez kell kötni. A várható mennyiségi áttörésen túlme
nően az ELTSUP Programnak el kell mozdulnia a hároméves egyszakossággal 
való beazonosításból és egy integráltabb projektet kell kialakítania, amely a 
modern filológiai tanárképzés teljes vertikumában érezteti hatását.

4. Következtetések
A fentiek értelmében az ELTSUP Programnak az 1994/96-os időszak három 
évére egy új projektet kell kimunkálnia, amelynek céljai a következők:

-  a képzés szerkezetének és tartalmának továbbfejlesztése (egyetemi 
szintű diplomá(k) kimunkálása);

-  a tanár-továbbképzés megszilárdítása, permanenssé tétele esélyegyen-
loseg mellett;

-  az új felsőoktatási törvény igényeinek figyelembevételével a program
ban érintett intézmények differenciáltabb kezelése, egyéni igényeik fo
kozott figyelembevétele;

-  feltételrendszer kialakítása, amely biztosítja az eddigi eredmények 
fennmaradását és a szerződésekkel bekapcsolt intézmények szoros 
együttműködését, standardizálódását, akkreditálhatóságát.

II. A  h á ro m é v e s  k é p zé s  to v a b b fe jle s z te s e , fő b b  p ro b lé m a i
A hároméves képzés -  a számtalan buktató és megoldatlan probléma ellenére 
-  bevált, s nemcsak alternatívát, hanem kihívást is jelent a hagyományos kép
zés számára, amely kénytelen sok évtizede megállapodott elképzeléseit revi- 
diálni, önmagát a saját keretein belül megújítani.

A visszajelzések szerint az angoltanár-hiány az elmúlt három évben nem
hogy csökkent volna, hanem inkább nőtt, s -  mint utaltam rá -  hiába bocsáta



10 Bárdos Jenő -  Medgyes Péter

nak majd útjukra több száz diplomást a központok, nincsen biztosíték arra, 
hogy ők nyomban, vagy akár középtávon a pedagóguspályára lépnek. Egy-két 
évtizedbe is beletelhet, amíg a központok tevékenysége (s talán a pedagógusfi
zetések radikális emelése) jóvoltából csökkenni fog a tanárhiány.

A hagyományos egyetemi tanárképzés gerincét a négyéves bölcsészképzés 
adja, amelyre mintegy ráépül az egyéves tanárképzés. A 4+1-es modell kime
nete komplex, ún. „bölcsésztanár” diploma.

A központokban folyó képzés ellenkező utat jár be: három év után „nyelv
tanár” diplomával zárul, majd -  aki óhajtja -  két, ún. bölcsészévet ráhúzhat, 
melynek eredménye a bölcsészdiploma. A 3+2-es modellben tehát a hallgató 
két diplomát szerez: egy főiskolai nyelvtanári, majd egy egyetemi bölcsészdip
lomát.

Noha mindkét képzési forma öt évet vesz igénybe és voltaképpen azonos 
végzettséget biztosít, számottevő tartalmi különbség van közöttük. Hiszen míg 
a bölcsészeti stúdiumok tekintetében fordított sorrendben ugyan, de azonos szá
mú és értékű tanegységet végez el mindkét típusú hallgató, a nyelvtanár szakos 
hallgatók jóval több szakmódszertani és más, tanárképzéssel összefüggő stúdiu
mot abszolválnak, az iskolai gyakorlat intenzitása és mértéke szempontjából pe
dig sokkal magasabbak a velük szemben támasztott követelmények. Összessé
gében tehát a nyelvtanár szakos hallgatók ugyanannyi idő alatt többet abszol
válnak, így az ő képzésük gazdaságosabb (cost-effecitve).

7. A második diploma szükségességének kérdése
Az 1993-ban született felsőoktatási törvény nem vezette be a fejlett országok
ban bevett BA-MA/BEd-MEd/BSc-MSc* kétlépcsős szisztémát. Megmaradnak 
a főiskolai-egyetemi diploma disztinkciónál, amely tudvalévőén nem ekvivalens 
a baccalaureátusi-magiszteri disztinkcióval, s az egylépcsős képzési rendszer 
uralkodó szerepe sem csökkent. így továbbra is megoldatlan az összeurópai ek
vivalencia kérdése, s kétséges, hogy a magyar egyetemi diplomát a nyugati 
egyetemek elismerik-e magiszteri szintűnek.

Az új felsőoktatási törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy egy egyetem 
főiskolai szintű képzést is folytasson -  erre a „kiskapura” éppen a hároméves 
nyelvtanár-képző központok szolgálhatnak példaként. A törvény idevágó parag
rafusa voltaképpen a kétszintű diploma lehetőségét implikálja.

Több egyetem nyelvtanár szakos diplomásainak joguk van ahhoz, hogy má
sodik diplomához juthassanak a bölcsészettudományokból. Ám ez felemás 
megoldást eredményez, amely a résztvevők többségének bevallása szerint is 
zsákutca. Tudniillik általában nem a bölcsészettudományokban való elmélyedés 
iránti vágy motiválja őket a továbbtanulásban, hanem pusztán annak felismeré
se, hogy az egyetemi diploma többet ér a főiskolainál. Kétségtelen tény, hogy

Az angolszász egyetemek háromszintű fokozatairól van szó. BA =Bachelor of Arts [magyarul 
kb. főiskolai végzettség]; AM = Master of Arts [magyarul kb. egyetemi alapképzettség]; 
PhD- Philosophy Doctor [magyarul doktorátus]; az Ed. rész tanári végzettséget jelent (a megfe
lelő szinten); az Se. rész pedig arra utal, hogy egyes intézményekben a (természetjtudo- 
mányokhoz közelítik a nyelvi diplomákat is. (A szerk.)
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az egyén szempontjából ez hasznos döntés, ám társadalmi szinten a legkevésbé 
sem az, hiszen miközben elodázza az érintettek munkába lépésének idejét, a 
továbbtanulás során megszerzett tudásuk kamatoztatására aligha lesz módjuk.

Ugyanakkor vitathatatlanul szükség van arra, hogy a főiskolai nyelvtanári 
diplomával rendelkezők valamilyen formában továbbtanulhassanak, mégpedig 
olyan szakterületen, amely tanári munkájukat eredményesebbé teheti. Egy tanár 
számára a legkézenfekvőbb szakterület az alkalmazott nyelvészet és a nyelvpe
dagógia. Javasoljuk tehát, hogy a nyelvtanári szakon végzett tanárok részére 
induljon második diplomás képzés alkalmazott nyelvészetből és nyelvpedagógi
ából.

Az erre vonatkozó szakalapítási dokumentum persze részletesen megszabná 
a jelentkezés feltételeit, így például azt, hogy nyomban a nyelvtanári diploma 
megszerzése után lehet-e felvenni a szakot, vagy csak pár éves tanítási gyakor
lat után. Ugyanez a dokumentum a képzés formájára is kitérne, így például 
előírná annak időtartamát (amely reálisan két év lehetne), s ezzel összefüggés
ben azt, hogy rendes vagy levelező képzés formájában folyjék-e az oktatás.

Az új felsőoktatási törvény kapcsán utaltunk rá, hogy egyelőre nem sikerült 
a magyar és a nyugat-európai felsőoktatás ekvivalenciájának feltételeit megte
remteni. Ennek némiképpen ellentmond, hogy a nyelvtanári diploma (implikált) 
értéke BEd, a második diplomáé pedig MEd lehetne. Ebben az esetben az első 
diplomával rendelkező nyelvtanár három lehetőség közül választhatna: a) el
megy tanítani (mondjuk 70%); b) második diplomás (MEd) képzésben vesz 
részt alkalmazott nyelvészetből és nyelvpedagógiából (25%) vagy c) második 
diplomát (MA) óhajt szerezni a bölcsészettudományokból (5%). A 70%-25%-os 
arány mozgását elképzelhetőnek tartjuk, de azt már kevésbé, hogy a bölcsészek 
5%-os aránya jelentősen növekedjen.

2. A doktori fokozat elérése
Az általában nyugati példát követő, újsütetű PhD programok a legtöbb egyete
men már beindultak, illetve a tervezés stádiumánál tartanak. A mi szakterüle
tünkön maradva, az ELTE Angol Tanszéke az ELTE-ATK közreműködésével -  
az Országos Akkreditációs Bizottság (OAB) kedvező döntése esetén -  „Angol 
nyelvészet és alkalmazott nyelvészet” címmel doktori programot indít az 
1994/95-ös tanévtől kezdődően. A hároméves programra való jelentkezés alap- 
feltétele az angol szakos egyetemi diploma. A Veszprémi Egyetem 1993-ban 
benyújtotta Ph programját nyelvpedagógiából, de végleges választ az OAB-tól 
még nem kapott. Javasoljuk, hogy az MKM támogassa e doktori program meg
valósulását.

Ezzel voltaképpen létrejön a háromlépcsős piramis, melynek alsó fokán a 
négyéves nyelvtanárképzés áll, eggyel fölötte a kétéves második diplomás kép
zés, s legfölül a doktori program. Ez a szerkezet azonban csak akkor funkcio
nális, ha a pedagógus szakma elméleti diszciplínáiból, azaz alkalmazott nyelvé
szetből és nyelvpedagógiából is lehetőség nyílik a második diploma (MEd)

A  *megszerzesere.
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3. A tanári továbbképzés problematikája
A nyelvtanárok jelenlegi továbbképzési rendszere elavult és esetleges. A fővá
rosban például az Fővárosi Pedagógiai Intézet munkatársainak odaadó munkája 
ellenére sem mutatkoznak komoly eredmények. Tény, hogy a közoktatásban 
dolgozó tanárok nagy része voltaképpen nem is vesz részt szervezett tovább
képzésben. Részben ennek tulajdonítható, hogy a hazai nyelvtanárok jelentős 
hányada nem ismeri a korszerű nyelvpedagógiai módszereket, nyelvtudása 
megkopott.

Hasonlóan hiányos azoknak a szakembereknek a felkészültsége, akiknek a 
tantermi munka mellett speciális szakmai feladatokat is el kell látniuk. E kate
góriába tartoznak a tanterv-készítők, a tesztelési szakértők, a tankönyv-szerzők, 
a szaktanácsadók, a vezetőtanárok, a tanárképző szakemberek és nyelvpedagó
giai kutatók. Őket jószerivel sehol sem képezik ki, hacsak nem szórványos kül
földi tanulmányútjaik során. Javasoljuk, hogy a jövendő másoddiplomás (MEd) 
képzés gondoskodjék a fönti szakterületeken dolgozó nyelvpedagógusok speciá
lis igényeiről is. Ez a lehetőség bizonyára ösztönzőleg hatna azokra a nyelv
tanárokra, akik szeretnék általános pedagógiai kultúrájukat speciális területekre 
is kiterjeszteni.

4. Az összehangolt tanárképzés szükségessége
Az ELTSUP Program keretében működő egyetemi központoknak a hagyomá
nyos angol tanszékekkel való viszonya nem mutat egységes képet. Van közöt
tük olyan központ, amely a tanszék alárendelt részeként funkcionál, de akad 
olyan is, amely a tanszéktől jószerivel függetlenül tevékenykedik. Nyilvánvaló
an kívánatos lenne, hogy egyfelől minden központnak lehetősége nyíljék önálló 
arculatának kialakítására, sajátos tevékenységének kibontakoztatására, másfelől 
együttműködjék a társ-tanszékekkel és az egyetem egészével.

Ennek szükségességét az ELTE három angol tanszéke jó ideje felismerte, 
egyes egyetemek pedig eleve intézetben gondolkodtak (pl. a Veszprémi Egye
tem).

Az intézetté válás természetesen csak azon központok számára biztosít elő
nyöket, amelyeket egyenrangú félként fogad el az egyetemi vezetés. Relatív 
autonómia hiányában az intézeti keretnek nincs értelme. Javasoljuk, hogy a ta
nárképzésben érdekelt hagyományos tanszékek és a központok folyamatos meg
beszélések és információcsere révén ismerjék meg -  és ismerjék el -  egymás 
munkáját, továbbá tegyenek lépéseket -  az autonómia tiszteletben tartása mel
lett — a szorosabb együttműködés, esetenként az intézetté válás érdekében.

5. AZ ELTSUP intézmények együttműködése
AZ MKM, a British Council, az ELTSUP-ban részt vevő egyetemek és közpon
tok együttműködése meglehetősen szövevényesen, áttekinthetetlenül zajlik. A 
helyzet orvoslására célszerű volna újrafogalmazni a kooperáció alapjául szolgá
ló célkitűzéseket, jogilag megalapozott szerződéseket kötni, majd azok betarta
tásáról gondoskodni.

Sajnálatos módon a British Council és az MKM közötti 1991-es egyez
ményt egyik fél sem parafálta, s számos kérdésben -  mai szóval élve -  elken
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ték a felelősség határait (accountability). Igaz ugyan, hogy az MKM jórészt 
teljesítette az egyezményben kikötött pénzügyi feltételeket -  ez önmagában is 
elismerésre méltó teljesítmény arra viszont már nem futotta erejéből, hogy a 
szakmai-szervezeti feltételek betartásához is hozzájáruljon. így például az 
MKM vélhetően keveset tett annak érdekében, hogy:

-  minden intézménynek legyen elegendő mozgástere, autonómiája;
-  a központokban dolgozó munkatársak fizetése fedezze a megélhetésüket;
-  aktivizálja az Országos Nyelvoktatási Tanácsot az ELTSUP támogatá

sa, értékelése céljából;
-  az érintett egyetemeknek, főiskoláknak átutalt címkézett összegek va

lóban eljussanak a központokhoz, stb.
A British Council minden tőle telhetőt elkövetett az „ELTSUP-gépezet” olajo
zott működéséért, de joggal látta úgy, hogy bizonyos ponton nem terjedhet túl 
a kompetenciája. Ám ennek következtében tevékenysége itt-ott körvonalazat- 
lanná, bizonytalanná vált. Javasoljuk, hogy a British Council és az MKM kö
zötti együttműködés kereteit, a felelősség határait a jövőben egyértelműen je
löljék ki és tartassák be.

Javasoljuk továbbá, hogy az MKM és a British Council ne csak egymással, 
hanem a központokkal is kössön egyéni szerződéseket, amelyek egyszerre tar
tanák szem előtt az ELTSUP közös célkitűzéseit és az adott központ saját ar
culatából fakadó lehetőségeket. Ajánlatos továbbá, hogy a szerződéskötéssel 
kapcsolatos tárgyalások minden szakaszába vonják be az egyetem, illetve főis
kola vezetését és társintézményeit.

6. A British Council szerepe
Az eddigiekből remélhetően kiderült, hogy e projekt-tervezet szerzői egyértel
műen támogatják az ELTSUP három évvel való meghosszabbításának szándé
kát, sőt elengedhetetlennek tartják azt a hároméves képzési forma megerősödé
se és az ott elért eredményeknek más képzési formákra történő kiterjesztése 
érdekében.

Az ELTSUP eddigi és jövőbeni sikerének záloga a British Council volt és 
marad. Az általa nyújtott támogatás nem elsősorban anyagi, hanem szakmai 
szempontból meghatározó, többek között azért, mert a British Council révén:

-  kiváló szaktudású és áldozatkész brit kollégák kapcsolódtak be a mun
kába;

-  kétnyelvű és többkultúrájú oktatási környezet alakult ki a központok
ban;

-  termékeny kapcsolatok épültek ki brit alkalmazott nyelvészeti, nyelv- 
pedagógiai és tanárképzési intézményekkel;

-  az ELTSUP-ban résztvevők elsajátítottak egy projektszerű gondolko
dásmódot, s megismerkedtek a projekt-készítés néhány fortélyával;

-  az ELTSUP szakmai és szervezeti szempontból túlnyomórészt koordi
náltan működött, stb.

A fenti sikerek elérésében különösen nagy szerepet játszott Helen Thomas, a 
British Council angolnyelv-oktatási referense (English Language Officer), aki 
túl azon, hogy roppant tájékozott a magyar oktatásügy terén és folyékonyan
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beszél magyarul, idegennyelv-oktatási és tanárképzési kérdésekben elismert 
szakember. Mivel azonban az ELTSUP mellett számos más feladat is hárul rá, 
állandó időzavarban volt -  ezért szükséges lenne egy függetlenített ELTSUP 
koordinátor alkalmazása. Ezen túlmenően elengedhetetlennek látszik egy állan
dó ELTSUP bizottság megalakítása, amelybe valamennyi érintett fél delegálna 
küldöttet. Erre vonatkozóan Rhys Gwyn és Charles Alderson készített értékelő 
jelentést -  az ott felvetett javaslatokkal teljes mértékben egyetértünk. Javasol
juk, hogy az ELTSUP bizottság még az újabb szerződés megkötése előtt alakul
jon meg, s alkotó módon vegyen részt a szerződés kimunkálásában.

7. Irányváltás és fő  célkitűzések
Az ELTSUP első szakaszának közvetlen célja az volt, hogy kiépítse a három
éves képzés országos rendszerét, közvetett célja pedig az, hogy meghonosítson 
egy új típusú tanárképzési szemléletet. Mindkét célt -  az említett fenntartások 
ellenére -  jórészt sikerült elérnie.

Az újabb szakasz egyik célkitűzése -  magától értetődően -  a hároméves 
képzési rendszer eddig elért eredményeinek megőrzése, a hatékonyabb műkö
dését gátló akadályok leküzdése és a fönti nyelvpedagógiai szemlélet további 
népszerűsítése lenne. Úgy gondoljuk azonban, hogy a második ciklusban érde
mes némileg változtatni a hangsúlyokon és új célokat magunk elé tűzni.

A hangsúlyváltáson itt azt értjük, hogy míg a program első ciklusában a 
súlyponti kérdés a hároméves képzés létrehozása volt, addig a második ciklus
ban -  az alapképzés megerősítése mellett -  célszerűnek látszik új csapások ki
jelölése. Nevezetesen az ELTSUP program:
i) szervezett formában terjessze a hároméves képzés tapasztalatait az angolta

nár-képzés, sőt a teljes tanárképzés gyakorlatában, hogy azok közkinccsé
válhassanak;

ii) építse tovább a főiskolai szint alapképzést három lépcsős modellé, azaz
hozzon létre egy MEd és PhD programot alkalmazott nyelvészetből és
nyelvpedagógiából;

iii) vállaljon úttörő szerepet az angoltanárok továbbképzési rendszerének meg
újításában.

Az irányváltás konkrét célkitűzések formájában öltene testet, melyeket csak fel
sorolásszerűen jelzünk, hiszen az eddig tett javaslataink magukban hordozzák 
őket:
a) erősítsék meg az ELTSUP intézményrendszerének belső koordinációját, az

információcsere hatékonyabb áramlását;
tegyék egyértelművé a felelősségi köröket az MKM, a British Council és ab)

c)
d)

e)

f)

központok viszonylatában;
tegyék karakteresebbé a központok egyéni arculatát;
teremtsék meg valamennyi központ relatív autonómiáját; zárják ki a prog
ramból azokat a központokat, ahol ezt nem biztosítják; 
intézményenként fűzzék szorosabbra a kapcsolatokat a hagyományos kép
zést folytató angol tanszékekkel és az egyetem, illetve főiskola vezetésével; 
jelentős mértékben növeljék a programban résztvevő munkatársak anyagi
megbecsülését;
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g) gondoskodjanak arról, hogy a hároméves képzésre szánt juttatások eljussa
nak a központokhoz;

h) a felvételi keretszámokat tolják el a hároméves képzés javára;
i) a hároméves programban végzettek számára országosan nyíljék lehetőség az

egyetemi diploma megszerzésére;
j) az egyetemi központokban hirdessenek meg egyetemi szint, második diplo

más képzést alkalmazott nyelvészetből és nyelvpedagógiából;
k) az új típus második diplomás képzés nyújtson lehetőséget:

-  a főiskolát végzett nyelvtanároknak arra, hogy egyetemi diplomához jus
sanak;

-  az egyetemet végzett nyelvtanároknak arra, hogy speciális irányban to
vábbképezzék magukat;

l) létesítsenek PhD programokat alkalmazott nyelvészetből és nyelvpedagógi
ából.

A fönti célok elérésnek legkésőbbi határideje a második ciklus vége, azaz 1996.

8. Az önfenntartás biztosítása
Az ELTSUP időtartama két ciklusra terjed ki. Annak érdekében, hogy az ezalatt 
elért eredmények megőrződjenek, a második ciklusban meg kell teremteni az 
önfenntartás (sustainability) feltételeit. Ezen azt értjük, hogy mindazt a tudást 
és szakértelmet, azt a képzési rendszert és szervezeti hátteret, amely a projekt
időszak alatt fokozatosan felgyülemlett, illetve kialakult, át kell menteni a pro
jekt utáni időkre. Illusztrálásképpen hadd említsünk két példát.

Az ELTSUP tengelyében a British Council tevékenysége áll. Mint már utal
tunk rá, az általa nyújtott támogatás nélkül a központok talán létre sem jöttek 
volna, de semmi esetre sem értek volna el ilyen kiváló eredményeket. A British 
Council jóvoltából nálunk dolgozó brit munkatársak kulcsszerepet töltenek be 
valamennyi intézmény életében. A kérdés az, ki pótolja őket a program befeje
zése után. Lesznek-e olyan magyar szakemberek, akik át tudják venni tőlük a 
váltóbotot? A gördülékeny átmenet érdekében az ELTSUP második ciklusában, 
szervezett formában gondoskodni kell a jövendő magyar vezető munkatársak 
szakmai és menedzseri továbbképzéséről.

Az ELTSUP végetértével alighanem radikálisan csökkenni fog a központok
nak nyújtott intézményi támogatás mértéke is. Félő, hogy a jelenlegi lehetősé
gekhez mért hirtelen beszűkülés a központok elszürküléséhez vagy akár elsor
vadásához vezet. Ezt megelőzendő, a második ciklus végéig önellátóvá kell 
válniuk, legalábbis olyan mértékig, hogy elő tudják majd teremteni a kutatás
hoz és fejlesztéshez szükséges anyagi feltételeket. Erre vonatkozóan mielőbb 
hosszú távra szóló szellemi befektetéseket kell eszközölniük, a várható keres
letnek megfelelően specializálódniuk kell, szaktudásukat piacképessé és eladha
tóvá kell tenniük, meg kell találniuk a potenciális szponzorokat stb.
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III. A z  E L T S U P  p ro je k t 1 9 9 4 -9 6  (v á z la t)

1. A projekt irányítása (Management)
A projekt működésének feltételeit szerződések határozzák meg. Kell egy alap- 
szerződés a British Council és az MKM között és ehhez kapcsolódóan kilenc 
alszerződés a minisztérium és az egyes intézmények között, amelyekben a Bri
tish Council is aláíró fél, vétójoggal. A projektet egy olyan vegyes bizottság 
működteti (Project Management Board), amelyben a minisztérium, a British 
Council és az egyes intézmények (legalábbis képviseleti formában) jelen van
nak. Tekintettel arra, hogy egy ilyen tanács a legutóbbi egri konferencián már 
létrejött (1994. január), mint testület azonnal akcióképes.

2. Megvalósíthatóság (Feasibility)
Tekintettel a program kezdeti szakaszának sikerességére, feltételezhető, hogy a 
brit kormány (és a British Council) továbbra is támogatja a projektet. Mivel a 
második szakasz kínálatában a mennyiségi növekedésen túlmenően minőségi 
jegyek is jelentkeznek (rendszeres, diplomával végződő vezetőtanár-képzés; a 
magyar testületek minőségi továbbképzése; fokozatszerzés stb.), ezért a minisz
tériumnak föl kell mérnie, milyen anyagi forrásokat biztosít, esetleg az angol 
támogatással egyenlő mértékben (matching fund). A projekt kivitelezhetőségé
ről megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni.

3. A projekt legfontosabb céljai és stratégiai jelentősége, kapcsolódása az
eléíző projekthez
Miután az I./3. pontban a legfontosabb célok felsorolására már sor került, itt 
csak a leglényegesebbek koncepciószerű tárgyalása következik.

3.1. A képzés szerkezetének és tartalmának átalakítása
A már gyakorló intézmények életében különleges gondot jelent a program har
madik évének futtatása, tekintettel arra, hogy a még nem is nagyon érett diákok 
a harmadik esztendőben sűrítetten kell viseljék az oktatás, szakdolgozatírás és 
a gyakorlótanítás terheit. Ez még az országos átlagnál jobb felkészültségű diá
kokat beiskolázó intézményekre is vonatkozik. Olyan intézményekben, ahol az 
ötéves két főszakos képzés áttekinthetően együtt folyik a hároméves képzéssel, 
az előbbiek érettsége világlátásuk árnyaltságában is kifejezésre jut. Az intézmé
nyek nyugtalanságát e tekintetben kétségkívül az is befolyásolja, hogy a tanárrá 
érés folyamatát Magyarországon huzamos ideje két főszakban, és négy vagy öt 
év időtartamban látták. Mivel a hároméves képzés minden iskolatípusra és min
den korcsoportra kiterjedve képez tanárokat, kívánatos a tanulmányi idő növe
lése. Az ötéves egyszakosság az ELTE balcsillagzatú kezdeményezésére az 
egész országban elterjedt, így a kétszakosság visszaállítása, bár kívánatos, de
nem könnyű feladat.

Az új modellben egy olyan képzési szerkezetről van szó, amelyben az ere
deti hároméves képzés egy minden diákot tanárnak képző alapképzés (BA és 
BEd), ahol a harmadév végén a következő választási lehetőségek merülnek fel:
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a) Még egy év elvégzésével egy olyan tanári fokozat nyerhető el (BED)
amellyel bármilyen iskolarendszerben taníthat a végzett tanár. Ehhez a ne
gyedik évhez felvételit beiktatni nem szükséges, és főiskolákon is elvégez
hető. Minden olyan főiskolán vagy egyetemen, ahol ez a képzés akkreditál
ható, ez a négyéves BED egyetemi diplomát jelent.

b) Azon diákok, akik a modern filológia különféle ágazatai iránt (irodalom,
nyelvészet, művelődéstörténet stb.) különleges érdeklődést mutatnak, akadé
miai felkészültségük kiváló, de nem kifejezetten alkalmasak a tanári szín
pad megteremtésére, harmadév után felvételivel lehetőséget kapnak arra,
hogy plusz két évben hagyományos bölcsészdiplomát szerezzenek (MA). Ez
két dolgot tételez fel: hogy parallel képzést folytató egyetemekről van szó,
és hogy a parallel szakok 3+2 formában átjárhatóak.

c) Azok a különlegesen tehetséges diákok, akiket az alkalmazott nyelvészet,
az idegennyelv-oktatás metodikája, általában a nyelvpedagógia magas szin
ten érdekel, de nem tudóstípusok, hanem leendő tanáregyéniségek, harmad
év végén felvételi vizsga eredményeképpen egy olyan kétéves képzésben
vennének részt, amelynek tartalma egy vezetőtanár-képzés tematikájának fe
lel meg, és amelynek eredményeképpen ötödév végén egy ilyen irányultsá
gú diplomát szereznének (MEd). Ez a fajta képzés -  csakúgy mint a b)
pontban -  nemcsak az egyetemi hátteret tételezi föl, hanem az e szakmában
megfelelően minősített testületet is, ezért mind az MA, mind az MEd (vagy
is a 3+2) képzések csak intézményspecifikusan hozhatók létre, megfelelő
akkreditálódás során. Fontos és lényeges eleme ennek a szerkezetnek, hogy
az ebben a pontban említett képzés (MEd) olyan értelemben „kimozdítható”,
hogy gyakorló tanárok számára is hozzáférhető a vezetőtanár-képzésben,
ahol ez második diplomát jelent; illetve BEd diplomát szerzett hallgatók
számára is hozzáférhető a későbbiek során. Az MEd képzésre történő korai
kiválasztás csak egy jelöltkövető tanárnevelés következménye lehet.

d) Újabb és szigorú felvételi alapján a fenti MA, MEd diplomások csoportja
iból verbuválható végzéskor vagy később az a kis létszámú csoport, amely
rendszeres PhD képzésben vesz részt.

A mennyiség-minőség összefüggése piramis formájában képzelendő el: az első 
kimenet szintjén (BEd) 70-80%-nak, a második kimenet szintjén (MA, MEd) 
15-20%-nak, a harmadik kimenet szintjén (PhD) 3-5%-nak kellene megjelen
nie. A képzésnek ezt az új szerkezetét a 2. sz. ábra érzékelteti.

Ezen a területen a legfontosabb feladatok a következők:
-  a különféle diplomák és a képesítési feltételek gondos egyeztetése;
-  tantervek kidolgozása -  az átjárhatóság feltételeinek megteremtése mel

lett -  az új képzési formákban.

3.2. Vezetőtanár képzés
Az MEd (plusz 2 év) típusú diploma bevezetése egyszersmind megszilárdítaná 
a tanártovábbképzést, rendszeressé tenné, intézményesítené és az erőfeszítést 
megfelelő diplomával jutalmazná. Ez hosszú távú megoldást jelent a tanárto
vábbképzés kies területén, méghozzá esélyegyenlőség mellett. A szakmai válo
gatást a felvételi, s persze a menet közben nyújtott teljesítmény jelentené.
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Tartalom és tömeg Mennyiség-minőség

Első
kimenet 70 -80%
szintje

Második
kimenet 15-20%
szintje

Harmadik
kimenet 3 -5%
tud. fokozat 
szintje

2. sz. ábra
Mennyiség és minőség aránya az ELTSIJP program továbbfejlesztésében

* felvételi nélkül, automatikusan (tanulmányi idő hosszabbodik)
** vezetőtanár-képzéssel azonos tananyag, ezért később is elvégezhető, tanítás közben megoldja a második 
diplomás képzést.

3.3 Az intézmények önállósága
Kívánatos, hogy az intézmények a szerződések megkötése előtt jelezzék és 
részletesen dolgozzák ki igényeiket (hasonlóképpen egy világbanki projekthez), 
amelynek alapján mindhárom fél (minisztérium, British Council, intézet) köl
csönösen támaszthat feltételeket, amelyek alapján a kitűzött feladatot elvégzik. 
Intézményi szint döntés és/vagy megállapodás eredménye kell legyen az olyan 
helyspecifikus megoldás, mint a már korábban is javasolt

-  brit álláshelyek fokozatos csökkentésével párhuzamosan a magyar mana
gement megerősítése projektek formájában;

-  magyar testület fokozatszerző továbbképzése a célországban;
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-  egy-egy intézmény regionális tanártovábbképző központtá fejlődése;
-  esetlegesen még különálló CETT központok beolvadása nagyobb intézet

be a gazdaságosság követelménye miatt.

3.4. A program eredményeinek felhasználása a gyakorlatban
Az a rendkívül pozitív hatás, amelyet az ELTSUP Program első három évében 
a magyarországi nyelvtanár-képzésre gyakorolt (és általa már más területekre 
is kisugárzott), rendkívül fontos, és éppen ezért nem elegendő, hogy csak az 
együtt dolgozó kollégák gyakorlatában őrződjön meg. Törekedni kell arra tuda
tosan, hogy a kutatási eredmények (pl. tantervfejlesztés); új tananyagok kiala
kítása (tényleges jegyzetek, hangosított vagy videoanyagok); monográfiák, ve- 
zetőtanári/tanárjelölti kézikönyvek stb. minél nagyobb számban jelenjenek meg 
és váljanak a magyarországi idegennyelv-oktatás, illetve az alkalmazott peda
gógia közkincsévé.

M egjelen t!
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