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Angol nyelvoktatás Közép- és Kelet- 
Európában a rendszerváltozás óta

Bevezetés
Az idegennyelv-oktatásról átfogó képet adni még 1989/90-ben is merész vállalkozás 
lett volna, amikor pedig a szocialista tábort még csak kilenc állam alkotta. Ma ez a 
vállalkozás szinte lehetetlen, lévén hogy a rendszerváltozás hozadékaként a térségben 
több mint kétszeresére nőtt a nemzeti államok száma.

A jelen tanulmányban a volt Szovjetunió európai részén és az egykori csatlós 
államok területletén lévő országokat tekintjük a közép- és kelet-európai régiónak, 
viszont nem foglalkozunk a volt NDK-val, amely az egyesült Németország részeként 
ma már Nyugat-Európához tartozik. Összesen tehát tizenkilenc országot vetünk vizs
gálat alá. Mivel azonban a tanulmány terjedelme és a hozzáférhető adatok hiányossága 
nem teszi lehetővé, hogy valamennyi országot sorban tárgyaljuk, munkánkat olyan 
témák szerint rendeztük el, amelyek önmagukban is jól tükrözik a 90-es évek esemé
nyeit.

Beszámolónk három részből áll. Az 1. rész felvázolja az idegennyelv-oktatás 
helyzetét Közép- és Kelet-Európábán a kommunista korszak idején. A 2. rész az 
átmenet időszakának főbb irányvonalait és eredményeit ismerteti napjainkkal bezáró
lag. Ez magában foglalja az idegen nyelvek megnövekedett szerepét, a külföldről átvett 
módszertani rendszereket és a helyi modellek kidolgozását, valamint az új tantervek, 
vizsgák és segédeszközök létrejöttét. Ez a rész foglalkozik a tanulói igények és a 
tanárutánpótlás kapcsolatával, illetve ezzel kapcsolatosan a tanárképzés új formáinak 
megjelenésével. A 3. rész bemutatja azt a folyamatot, amelynek során mára mind a 
nyelvoktatás, mind a tanárképzés eljutott a professzionalizmus szintjére és ennek 
megfelelő elismertséget követel magának a régióban. Itt megvizsgáljuk a helyi és a 
külföldi résztvevők szerepét ebben a folyamatban, csakúgy mint az alulról szerveződő 
mozgalmak jelentőségét.

1. Idegennyelv-oktatás a kommunista korszak idején
A legtöbb közép- és kelet-európai ország soknyelvű és multikulturális. Sok itteni polgár 
számára az állam hivatalos nyelve nem azonos saját anyanyelvével. A kétnyelvűségnek

A cikk eredetileg a Language Teaching című folyóiratban (1998/1, Cambridge University Press) 
angol nyelven jelent meg. A magyar változathoz a fordítást Károlyi Júlia készítette. (A szerk.)
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mély gyökerei vannak a régióban, és több olyan terület van, ahol a gyerekek akár 
hat-hét nyelvet is megtanulnak „csak úgy”, az utcán. Bár az itt élők túlnyomó többsége 
szláv nyelveket beszél, egyéb indoeurópai nyelvek (albán, lett, litván, román) és 
finnugor nyelvek (észt, magyar) is jelen vannak a térségben.

A német és az orosz kivételével azonban az egyes nemzeti nyelvek kevéssé hasz
nálhatók az adott ország határain kívül. Ezért aztán az itt élők számára mindig is 
elengedhetetlen volt valamilyen „lingua franca” ismerete, és a második nyelvek okta
tása kiemelt helyet foglalt el az iskolai tantervekben. A tanítandó nyelv kiválasztását 
természetesen nagyban meghatározta az adott ország aktuális politikai orientációja.

Az elmúlt évek történéseit jól példázza az orosz nyelv helyzetének alakulása. 
1989/90 előtt Közép- és Kelet-Európa államai három, egymástól jól elkülöníthető 
csoportra oszlottak. Az első csoportot az egykori Szovjetunió.tagállamai alkották. Itt 
az össznépesség jelentős részének orosz volt az anyanyelve, de a nem orosz nemzeti
ségűek számára is az orosz nyelv anyanyelvi szintű ismerete volt a szakmai előrejutás 
alapfeltétele.

A második csoportba tartoztak a Szovjetunió hűséges követői (Bulgária, Csehszlo
vákia, Lengyelország, Magyarország, NDK). Az 1948/49-es kommunista hatalomát
vételt követően ezekben az államokban az orosz nyelv kötelező tantárgy lett minden 
iskolatípusban. Negyven éven keresztül minden tanuló 8-10 évig részesült oroszokta
tásban az iskolában, majd újabb 2-3 évig az egyetemen vagy főiskolán. Az orosztanítás 
kis hatékonysága mindvégig egyértelmű volt, csakúgy, mint az a tény, hogy az orosz 
nyelvnek politikai okokból kellett szerepelnie a tantervben. Míg a sztálinizmus legsö
tétebb éveiben a nyugati nyelvek oktatását betiltották, vagy legalábbis erősen korlátoz
ták, körülbelül a hetvenes évektől kezdve fokozatosan újra megnyílt előttük az út, bár 
soha nam foglaltak el olyan kiemelt helyet, mint az orosz.

A harmadik csoportba tartoztak az úgynevezett „páriák”. Jugoszláviában az orosz 
soha nem volt kötelező tantárgy, míg Albániában és Romániában az oktatását előíró 
szigor fokozatosan csökkent, amint ezek az államok politikailag mindinkább elhide- 
gültek a Szovjetuniótól. Mindez aránylag tág teret engedett az angol, a német és a 
francia nyelv oktatásának - míg ironikus módon ugyanez a helyzet jellemezte magát a 
Szovjetuniót is.

Legtöbb helyen azonban a nyugati nyelvek oktatásának színvonala nem haladta meg 
az orosztanításét. Ez egyrészt a tanulók motiválatlanságából is adódott, hiszen az 
utazási lehetőségek és a médiák korlátozása miatt keveseknek volt alkalmuk valódi 
kommunikatív helyzetekben használni ezeket a nyelveket. Mint Hailey rámutat, „1989 
előtt az angol és más .nyugati nyelv’ ismerete olyasféle intellektuális kalandnak 
minősült, mint az, ha valaki hangszeren játszott, tudott keringőzni és polkázni, vagy 
verseket olvasott” (1993:13).

Ami az angol nyelv oktatását illeti, Dawson és Pospisil szerint (1993:27) az 
sokban a latin tanítására emlékeztetett, amennyiben mindkettő „akadémikus gya
korlatokat jelentett a nyelvtani-fordításos módszer stílusában, rengeteg magolással, 
hosszas szabálylistákkal, és sok egyéni tanulással”. A legeredményesebb tanulók 
így tudtak Shakespeare-t olvasni eredetiben, de nem tudtak egy pohár vizet kérni 
angolul - és ezt az állítást bátran általánosíthatjuk a régió egészére. Ahogy Gill 
fogalmaz, az angol nyelv státusza „alacsony volt, a felforgató tevékenységek határát 
súrolta” (1993:15).
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Jugoszlávia ehhez képest üdítő kivételnek számított. Miután a hatvanas évektől 
kezdve az állampolgárok szabadon utazhattak, általánosan elismerték, hogy az idegen 
nyelvek oktatására és tanulására elsősorban kommunikatív értékük miatt van szükség. 
A British Council, az Egyesült Államok nagykövetsége és a helyi hatóságok közösen 
tartottak továbbképzéseket középiskolai tanárok részére, míg a jelentősebb középis
kolák lektorokat, angol anyanyelvű nyelvtanárokat alkalmaztak, akik rendszeres kon
ferenciákon igyekeztek összehangolni munkájukat és tudatosabban számításba venni a 
helyi oktatási rendszert (Jasna Jemersic személyes közlése). Ahogy a hetvenes évektől 
kezdve mind több repedés jelentkezett a totális diktatúra építményén, Magyarország és 
Lengyelország is követte ezt a példát.

Bár Bulgária mindvégig a kemény diktatúrák közé tartozott, itt is lezajlott a nyugati 
nyelvek látványos feltámadása: minden nagyobb városban nyílt olyan speciális iskola, 
ahol egyes tárgyakat oroszul vagy valamilyen nyugati nyelven oktattak (Radulova, 
1996). Nemzetközi perspektívából nézve persze Bulgária elsősorban Lozanov nevéről 
ismert, aki hazájában alkotta meg és próbálta ki nagy hatású művét, a „Szuggeszto- 
pédiá”-t (1979).

Az elnyomatás ellenére az idegen nyelvek oktatása sehol nem volt teljesen holt terep 
a térségben: Közép- és Kelet-Európa mindegyik államában mindvégig volt egy marok
nyi renkívüli szakértelemmel és műveltséggel rendelkező nyelvtanár. Ezek a szakem
berek aztán nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a diktatúrák bukása után a változások 
a nyelvoktatás terén is ugrásszerűen beindultak.

2. Perspektívaváltás
2.1. Változó igények
A berlini fal leomlásával az új demokráciák száznyolcvan fokos fordulatotot tettek. Az 
„Érjük utol Európát” vagy a „Csatlakozzunk a közös európai házhoz”-féle jelszavak 
jól kifejezik az érintett államok olyan politikai ambícióit, mint amilyen az Európa 
Tanácshoz, a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozás. De ugyanakkor 
jelképezik a kereskedelmi kapcsolatok létrehozását célzó törekvéseket is, amelyek a 
KGST felbomlásával az elvesztett piacokat lennének hivatva helyettesíteni. Számos 
országban radikális lépéseket tettek az állami vállalatok privatizálása terén, és hihetet
len mennyiségben jelentek meg a közös, illetve teljesen külföldi tulajdonban lévő 
vállalkozások. Ezek a változások azt is magukkal hozták, hogy sok területen a nyelv
tudás vált a szakmai előrejutás egyik előfeltételévé. A nyelvtanulás így nem volt már 
többé az értelmiség divatos időtöltése, a „nyelvi depriváció” (Burchfield, 1986:161) 
kezdett ijesztő valósággá válni.

Sajnos a kommunista időkben felnőtt nemzedék még mindig nyögi az „idegen 
nyelvi analfabétizmus” hátrányait, és több millió felnőtt áll neki időt és fáradságot nem 
kímélve érett fejjel nyelveket tanulni (Kazarickaja, 1996). A magán nyelviskolák tömve 
vannak, annak ellenére, hogy Hartinger szerint „sokan rájöttek, hogy könnyű volt 
elvágni a szögesdrótot, ám a nyelvi korlátokat leküzdeni sokkal nehezebb” (1993:33).

Bár a felnőtt lakosság nagy része számára a biztos nyelvtudás elérhetetlen álom 
marad, ez a réteg azt szeretné, hogy legalább gyermekeinek mindez ne jelentsen gondot. 
Az így kialakult hatalmas társadalmi igény kielégítése céljából régiószerte megnövelték 
az idegennyelv-oktatás arányát az iskolai tantervekben. Néhány közép- és kelet-európai 
országban (Albánia, Románia) az iskolai nyelvtanulás kezdetét nyolc éves korra
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(a) általános iskolák

A nyelvtanulók száma a három legnépszerűbb idegen nyelvre vonatkozóan Magyarországon 
1988/89-től 1996/97-ig (a) az általános iskolákban, (b) a középiskolákban, 

illetve (c) a felsőoktatásban
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csökkentették, míg másutt lehetőség nyílt akár még korábbi kezdésre is (Bulgária, 
Horvátország, Lengyelország, Magyarország) (Európa Tanács, 1997, García Míngez, 
1997).

Ma az angol nyelv a világ legnagyobb részén „első az egyenlők között”, nem kis 
mértékben annak köszönhetően, hogy „frigyre lépett az új, nagy hatékonyságú infor
mációátviteli technológiákkal” (Swales, 1993:283). A legtöbb tudós számára például 
elképzelhetetlen lenne lépést tartani szakterülete fejlődésével az angol szaknyelv 
ismerete nélkül, de az angol soha nem látott módon „lingua franca”-vá vált a nemzetek 
közötti érintkezés más területein is (Medgyes és Kaplan, 1992; Teemant, Varga és 
Heltai, 1993). Az angol a hivatalos nyelve az üzleti életnek és a pénzvilágnak, az iparnak 
és a kereskedelemnek, az utazásnak, a turizmusnak, a sportnak, a nemzetközi diplomá
ciának, a reklámszakmának és az ifjúsági kultúrának. Az angol világszerte beférkőzött 
az emberek otthonaiba, főleg a tömegtájékoztatás, a rengeteg híradástechnikai felsze
relés révén.

A kelet- és közép-európai térségben az angol nyelv szintén tankként nyomul előre 
(Medgyes, 1994). Ennek a felfutásnak nemcsak az áll a hátterében, hogy igény támadt 
egy újfajta műveltségi minimum kialakítására, hanem, amint Phillipson kifejti, az átadó 
országoknak az az ideológiája is, hogy az angol nyelvet úgy tüntessék föl, mintha az 
lenne „a gyógyír Kelet-Európa összes bajára” (1992:12).

Ilyen szempontból Magyarország esete tipikusnak mondható. Az orosz nyelv, 
miután megfosztották a kötelezően tanult idegen nyelv státuszával járó kiváltságoktól, 
fokozatosan háttérbe szorult az angol és a német mögött. Ez a folyamat különösen 
szembeszökő volt az általános iskolákban, ahol az oroszt tanulók száma az 1989/90-es 
100 százalékról 1995/96-ra kevesebb mint 2 százalékra esett vissza (MKM, 1988— 
1996). Ez a csökkenési arány akár még nagyobb is lehetett volna, ha nem mutatkozik 
ijesztő hiány a nem orosz szakos nyelvtanárokból. Ami az angol-német rivalizálást 
illeti, általában az angol viszi el a pálmát, kivéve az általános iskolákban, ahol a német 
vezet, de az angol itt is szoros második. (Lásd az ábrát a 15. lapon.)

Bár nem áll rendelkezésre a térség egészére vonatkozó összevethető statisztika, úgy 
tűnik, mindenütt hasonló a forgatókönyv. Lettországban és Litvániában például a 
diákok 53 százaléka választja az angolt első idegen nyelvként; ez a szám Albániában 
65%, Észtországban 75%, míg Lengyelországban 80% (Európa Tanács, 1997; Hyde, 
1994; Pugsley és Kershaw, 1996). Szlovéniában, ahol az orosz soha nem volt kötelező 
tantárgy, az angol ma 85 százalékban az elsőként választott idegen nyelv.

Az angol tehát nagy utat tett meg, mire az első helyre került. Mivel azonban 
mostanra valamennyi kelet- és közép-európai országban eddig sosem látott népszerű
ségre tett szert, tanulmányunk további részében csak az angol nyelv oktatásával és 
tanulásával foglalkozunk.

2.2. Változó módszerek, tantervek és nyelvvizsga
követelmények
Annak ellenére, hogy a nyelvtanításban hagyományos módszerekkel is születtek kitűnő 
eredmények és magas színvonalú nyelvtudás (Dawson és Pospisil, 1993; Hyde, 1994), 
a változó társadalmi igények elengedhetetlenné tették az angoltanítási és vizsgáztatási 
módszerek korszerűsítését. Az oktatásügyi vezetés aránylag gyorsan reagált ezekre az 
igényekre. A térségben mindenütt megfigyelhető, hogy új, központi, állami tantervek
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születtek az Európa Tanács által meghatározott funkcionális és készség-alapú célkitűzések 
(van Ek és Trim, 1991) és más hasonló szemléletű dokumentumok figyelembevételével.

A nyelvvizsgákat, amelyek eleddig vajmi kevéssé törekedtek olyasmiket figyelem
be venni, mint a megbízhatóság, a „validitás” vagy a „standardizáció”, szintén átdol
gozták, hogy jobban igazodjanak a funkcionálisabb nyelvtudást kívánó társadalmi 
igényekhez (Patel, 1995; Prech, 1995). A helyi nyelvvizsgarendszerek átalakítását 
megkönnyítette a nemzetközileg is elismert vizsgák (ARELS, Cambridge, Oxford, 
Pitman, TOEFL) megjelenése. A University of Cambridge Local Examinations Syndi
cate (UCLES) például jelenleg tizenöt térségbeli országban tart fenn helyi központot. 
Ezeknek a vizsgáknak Lengyelországban van a legnagyobb befolyásuk, ahol az Okta
tásügyi Minisztérium odáig ment, hogy külső vizsgák, így például a Cambridge-nyelv- 
vizsgák segítségével mérik a tanárok szakmai rátermettségét (Peter Hargreaves szemé
lyes közlése). Jellemző az is, hogy az angol nyelvvizsgarendszer gyakran modellként 
is szolgál más tantárgyak számonkérési rendszerének kidolgozásához, mint például a 
lettországi Year 12 Project esetében (Kaluberzina, 1997).

Mindazonáltal jelentős különbségek mutatkoznak az egyes kelet- és közép-európai 
országok között a tantervi és nyelvvizsgái reformok mértéke és végrehajtása terén. 
Szlovéniában a tanterv általános reformját megelőzte az új érettségi vizsga bevezetése 
(Bolitho és Woodham, 1993; Dalrymple, 1997; Gabrsőek és Bethell 1996; Godunc, 
1997). Az új idegennyelv-oktatási tanterv cél- és folyamatorientált célkitűzésekre fog 
épülni. A reform egy olyan szlovén kormányprojektum, mely kizárólag belső forrásokra 
támaszkodik és különböző szinteken és területeken több mint 500 szakértő bevonásával 
működik (Krek, 1996).

Magyarországon fordított sorrendben történtek a dolgok. Míg az új érettségirend
szer kidolgozása jelen sorok írásakor is folyamatban van, a magyarországi Nemzeti 
Alaptantervet már 1995-ben elfogadták (Setényi, 1996). Az új NAT csak keretként 
szolgál a helyi tantervek számára, amelyeket az oktatás helyi résztvevői dolgoznak ki 
a helyi igényekhez igazodva - nem úgy, mint a korábbi központi tantervek esetében, 
amelyeket betű szerint be kellett tartani. Ami ezen belül az idegennyelv-oktatást illeti, 
a magyar tanterv is az Európa Tanács ajánlásainak figyelembevételével készült.

Litvániában az új nemzeti tanterv lddolgozását azonnal követte egy háromszintű 
érettségirendszer kialakítása (Klimiené, 1997; Major, 1997). Ennek nyelvoktatásra 
vonatkozó része funkcionális alapelvekre épül, hagyományos strukturális és lexikai 
kategóriákkal fűszerezve.

Ebben az átmeneti időszakban sok tanár és tanuló egyfajta tudathasadásos állapotot 
él át. Egyes esetekben a tanítási módszerek és eszközök felzárkóztak az angoltanítás 
élvonalához, de a vizsgák során még mindig elsősorban a diákok nyelvtani tudására 
kíváncsiak. Vagy ellenkező esetben, a kommunikatív tankönyvek és készségközpontú 
vizsgakövetelmények jótékony hatását gyakran semlegesíti a tanárok konzervatív 
hozzáállása. Ez az attitűd adódhat abból, hogy a tanárok egyszerűen nem hisznek a 
kommunikatív nyelvoktatás nagyobb eredményességében, vagy hogy nagyobb bizton
ságban érzik magukat a régi módszerek mögé bújva, illetve hogy nem látják világosan, 
mi is az, ami ezeknek módszereknek a helyére léphetne - vagy a három tényező 
együttesenjátszik szerepet (Dawson és Pospisil, 1993;Drenova, 1995; Griffiths, 1995).

Ami a kommunikatív nyelvoktatást illeti, a képet még bonyolultabbá teszi a kultu
rális értékek ütközése. És itt többről van szó, mint a sokat emlegetett Coca Cola-kultúra
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és Shakespeare klasszikus értékei közötti konfliktusról. Tanárok és diákok egyaránt 
tanúsíthatják, hogy a helyi iskolai hagyományok és az importált kultúra sokszor szinte 
összebékíthetetlenül más elveket képvisel olyan kérdésekben, hogy mi is legyen a 
nyelvoktatás tartalma, milyen módszerekkel kell tanítani az idegen nyelvi ismereteket 
és készségeket, vagy hogy mi is ebben a dologban a tanárok és a diákok szerepe, illetve 
felelőssége (Hyde, 1994). Könnyen lehet, hogy számos tanár anélkül áll be az újdon
ságokat éljenzők táborába, hogy felismerné, „ezáltal veszélybe kerül a régi módszerek 
számos rendkívül értékes velejárója: az alaposság, a szigor, a részletekre kiterjedő 
figyelem, tehát az a tudományhoz méltó színvonal, amelyet mi itt nyugaton feláldoztunk 
a kommunikatív könnyedség kedvéért” (Jacobson, 1994:6).

2.3. A tananyagok
A kilencvenes évekig a régió oktatási rendszerei általában előregyártott nyelvkönyveket 
haszáltak, melyeket ott helyben írtak és adtak ki. Más segédeszközök csak nagyon 
nehezen voltak hozzáférhetők, vagy, a legsötétebb kommunizmus éveiben, egyszerűen 
be voltak tiltva. Hogy „megakadályozzák a burzsoá ideológia beszivárgását”, a nyugati 
rádióadókat zavarták, és akit rajtakaptak hogy ilyesmit hallgat, azt szigorúan szankci
onálták, zaklatták. Persze liberálisabb légkörű intézmények és merészebb tanárok 
gyakran kijátszották a külföldi könyvekre vonatkozó tilalmat.

1989/90 után aztán a piacot elöntötték a külföldről származó tankönyvek és segéd
anyagok. A legtöbb kelet- és közép-európai országban az ismert külföldi kiadók 
gyorsan megalapozták helyüket a piacon, csődbe vagy a csőd szélére juttatva ezzel a 
tőkehiánnyal küzdő és kevéssé hatékony helyi kiadókat. Sikerük számos tényezővel 
magyarázható, amelyek között legfontosabb a hatásos merketing, így például a 
promóciós célzatú tanártovábbképző műhelyek szervezése (Niezgoda, 1997), a modem 
nyelvoktatási módszerek alkalmazása, illetve a kiadványok vonzó, színes kivitele. Ezek 
a tulajdonságok, úgy tűnik, kárpótolják a vásárlót a magasabb árért és a könyvek 
tartalmának „generálszósz”-jellegéért, azaz hogy a szerzők nem veszik figyelembe a 
helyi igényeket és a tanulók anyanyelvi hátterét.

Újabban már kezdik megkérdőjelezni ezeknek az eszközöknek a gyakorlati értékét 
(Kryszewska, 1994), és történnek is kísérletek a külföldi kínálat és a helyi igények 
között tátongó szakadék áthidalására. Magyarországon például több Oxford University 
Press-kiadványt (Chatterbox, Grapevine, Get Ready) kétnyelvű segédanyagokkal egé
szítettek ki. Az együttműködés egy más formájában helyi kiadók megkapták ezeknek 
a kiadványoknak a kiadási jogait (pl. a Cambridge English Course az akkor még létező 
Csehszlovákiában, vagy a Macmillan-féle Compass, Connect és Tip Top sorozatok a 
balti államokban). Oroszországban kísérleti projektumok indultak több brit kiadóval 
közösen (Cambridge University Press, Oxford University Press, Longman) (Pugsley 
és Kershaw, 1996). A United States Information Service kezdeményezésére az amerikai 
copyright-tulajdonostól a helyi kiadók ingyen megkapták a kiadási és nyomtatási 
jogokat (Vizsy László személyes közlése). Mindez az együttműködés alacsonyabb 
előállítási költségeket és versenyképes árakat eredményezett.

A hazai készítésű tankönyvek létrehozására irányuló kísérletek közül eddig egy 
romániai projektum tekinthető a legátfogóbbnak (Bolitho, 1995). A tankönyvek meg
írását a román Oktatásügyi Minisztérium támogatja, és a sorozat részei az ötödiktől 
egészen a tizenkettedik osztályig készülnek. Néhány angol anyanyelvű tanácsadótól
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eltekintve a népes szerzői gárda kizárólag helyi szakértőkből áll. A sorozat témacent
rikus, készségintegrált és kulturálisan igen gazdag tanterven alapul; bevezetés előtt 
valamennyi komponensét kipróbálják, és a tanárok továbbképző tanfolyamok kereté
ben ismerkedhetnek meg a kiadványok használatával. Ez a vállalkozás rendkívüli 
élénkítő hatással volt az angol nyelv oktatására Romániában, sőt hatása már a többi 
idegen nyelv tanításának módszertanába is begyűrűzött.

Horvátország szintén kiemelt figyelmet fordít a helyi készítésű tankönyvekre. Az 
Idegen Nyelvek Iskolája - egy vezető zágrábi nyelviskola amelynek saját kiadója is van 
- négy idegen nyelven ad ki tankönyveket, amelyekből a jelen pillanatig több mint 
egymillió példány fogyott el (Anic, 1995).

Az angol szaknyelvoktatás (ESP, English for Specific Purposes) terén egy PROS
PER (PROject for Special Purpose English in Romania) nevű romániai spontán 
kezdeményezés komoly projektummá nőtte ki magát. Eredetileg a munka kommuni
katív alapú szintfelmérő tesztek kidolgozásával indult, amit egyetemisták körében 
végzett kiterjedt igényfelmérés követett. Ebből az derült ki, hogy a diákokat még mindig 
audio-lingvális módszerekkel oktatták, hiába lett volna igényük kommunikatív nyelv
tanulásra. Ennek az ellentmondásnak a feloldására vállalkozott az a tizenkilenc szerző, 
akik kidolgoztak egy kommunikatív oktatócsomagot, és ezzel párhuzamosan szoros 
együttműködést kezdeményeztek saját egyetemi tanszékeik között. Brit tanácsadók 
bevonásával elkészült az E. S. T. (English for Science and Technology) című tankönyv
sorozat. Úgy tűnik, alacsony árának köszönhetően a kiadvány a külföldi piacokon is 
versenyképes lehet. A sikeren felbuzdulva a PROSPER csapat egy rendszeresen meg
jelenő hírlevelet is beindított azzal a céllal, hogy még jobban felpezsdítsék a szakmai 
közvéleményt, de rendszeresen tartanak hazai és külföldi összejöveteleket és konferen
ciákat is (Simona Mihai személyes közlése).

2.4. Tanárutánpótlás
A fent ismertetett körülmények között nem csoda, ha az angoltanárok száma nem tudott 
lépést tartani a kereslet robbanásszerű növekedésével. A legtöbb kelet- és közép-euró
pai országban ez időszakban hirtelen égető hiány mutatkozott angoltanárokból. Egy 
belaruszi beszámoló szerint 40 százalékkal volt kevesebb a tanár a kelleténél (Leon
tyeva, 1997). A szlovák adatok szerint az országban a szükséges 3000 angoltanár helyett 
kevesebb mint 2000 állt rendelkezésre (Gill, 1995). Magyarországon becslések szerint 
8-10 ezerrel több tanárra lett volna szükség (Medgyes és Malderez, 1996), míg 
Lengyelországban az állami iskolarendszer húszezer angoltanárra tartott volna igényt, 
amikor mindössze 1800 állt alkalmazásban (Komorowska, 1991).

Súlyosbította a problémát, hogy a tanári fizetések az értelmiségi dolgozók bérét 
tekintve a legalacsonyabbak közé tartoztak, Magyarországon például mindössze 79 
százalékát tették ki a valamennyi állampolgárra számított bérátlagnak (Medgyes,
1993). Nem meglepő, hogy nagymértékű volt az elvándorlás az állami iskolákból a 
magánszektorba, amelynek során diplomával rendelkező angoltanárok ezrei „emigrál
tak” a csábítóbb lehetőségeket kínáló üzleti élet, a kereskedelem, a bankszakma vagy 
a turizmus területére (Fisiak, 1994; Komorowska, 1994).

Hogy a hiányt úgy-ahogy pótolják, bevett gyakorlattá vált, hogy az iskolák 
alulképzett, vagy egyenesen képesítés nélküli tanárokat alkalmaztak. Erre a legké
zenfekvőbb jelöltek az orosztanárok voltak, akiknek a munkája iránt hirtelen csők-
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kent a kereslet, de sok esetben más szakos tanárok, nyugdíjból visszahívott tanerők, 
tanárjelöltek, sőt még gimnáziumi érettségivel rendelkezők is csatasorba lettek 
állítva. Szinte bárki megfelelt, aki azt állította magáról hogy „elbaggadozik” ango
lul, nem is szólva az angol anyanyelvű hátizsákos fiatalokról, akiktől többnyire azt 
várták, hogy nyelvtudásukkal kompenzálni tudják a tanítás terén egyértelmű hozzá 
nem értésüket.

Hogy a lehető legrövidebb időn belül növeljék a rendelkezésre álló angoltanárok 
számát, különféle hiánypótló intézkedéseket vezettek be. Ezek közül kettő érdemel 
különös figyelmet: az orosztanárok átképzése és a gyorsított képzési programok.

2.4.1. Az orosztanárok átképzése
Ilyen típusú programok több olyan országban is beindultak, ahol az orosz azelőtt 
kötelező idegen nyelv volt és ahol több ezer orosztanár munkája vált fölöslegessé egyik 
napról a másikra, így például Albániában, Bulgáriában, Észtországban, Magyarorszá
gon, Lengyelországban és Szlovákiában. Az átképzési programok célja az volt, hogy 
az orosztanárok valamely másik nyelv képesített tanárává váljanak - ami általában a 
németet vagy az angolt jelentette.

Mivel azonban ezek a programok sem az elsődiplomás képzések, sem a továbbkép
zések rendszerébe nem illettek bele, és semmi előzményük vagy hagyományuk nem 
volt a tanárképzésben, az egyetemeknek és főiskoláknak a semmiből kellett őket 
megteremteniük. Nagy általánosságban véve a résztvevők háttere sem volt a legszeren
csésebb. Először is, túl kellett tegyék magukat azon a sokkon, amit egy új idegen nyelv 
elsajátítása jelentett karrierjük derekán (Mere, 1997), amin ráadásul olyan szintre 
kellett eljutniuk, hogy aztán képesek legyenek azt sikeresen tanítani pályájuk hátralévő 
részében. Másodszor, az újonnan tanult nyelv tanításának módszertana alapvetően 
különbözött az oroszétól, így tehát egy teljesen eltérő tanítási stílust is el kellett sajátítaniuk 
(Enyedi, 1997). Mindezek mellett a legtöbb résztvevő arra kényszerült, hogy a tanulás évei 
alatt is teljes munkaidőben dolgozzon (gyakran éppen angoltanárként), hogy megélhetését 
előteremtse. Ha végiggondoljuk, milyen terheket jelentett mindez, nem csoda, hogy 
közülük csak kevesen váltak sikeres nyelvtanárrá az új idegen nyelven.

2.4.2. Gyorsított képzési programok
Bár a tanárképzésnek ez az új formája egyre tágabb teret nyer számos országban 
(Brabbs, 1995; Griffiths, 1995; Medgyes és Malderez, 1996), úgy tűnik, Lengyelor
szágban sikerült kialakítani a legambiciózusabb és legjobban megalapozott angol
tanárképzési rendszert (Komorowska, 1991).

A lengyel gyorsított program az ország 52 tanárképző főiskolájában indult be. Ezek 
nyolc csoportba tartoznak, és a csoportok mindegyike a területileg hozzájuk közel eső 
egyetem ellenőrzése alá tartozik, illetve részesül a British Council támogatásában. 
Évente mintegy 1500 végzős növendékkel ez a program jelentősen hozzájárul annak 
az országos szintű célkitűzésnek az eléréséhez, mely szerint 2001-re az angoltanárok 
számának el kell érnie a húszezret. A végzett hallgatóknak eddig 55 százaléka helyez
kedett el állami iskolákban, ami kiemelkedő eredmény, összehasonlítva mondjuk az 
Oroszországban mért 10 százalékkal (Jelena Beljajeva személyes közlése).

A gyorsított képzési program alapvetően két ponton különbözik a hagyományos 
egyetemi tanárképző programoktól. Egyrészt két évvel rövidebb, másrészt sokkal
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nagyobb teret kap benne a módszertani képzés és tanítási gyakorlat, mint a bölcsész
karokon egyébként szokás. Egyes becslések szerint a gyorsított programok végzősei 
bölcsész kollégáiknál jobban megállják helyüket a tanítás gyakorlati készségeinek 
terén, és a nyelvi kompetencia terén is felveszik velük a versenyt.

A gyorsított programok sikere arra indított egyes hagyományos egyetemi tanszéke
ket, hogy saját tantervűkben is nagyobb súlyt helyezzenek a tanárképzésre. Mindazon
által az az általános vélemény, hogy ezek a programok meg fognak szűnni, mihelyt az 
égető nyelvtanárhiány problémája megoldódik.

2.4.3. Tanítási gyakorlat Magyarországon
A tanítási gyakorlat különösen nagy hangsúlyt kapott a magyarországi gyorsított 
tanárképzési programban. Az ELTE Angoltanárképző Központja (CETT) az iskolai 
gyakorlat új modelljét vezette be, mely aztán általános elismertségre tett szert (Bo- 
dóczky és Malderez, 1996). Itt a tanárjelöltek párokban kerülnek az iskolákba, és egy 
teljes tanévre rájuk bízzák egy-egy általános iskolai vagy középiskolai osztály tanítását. 
Ezalatt az idő alatt saját párjukon kívül egy, az iskolában dolgozó mentor és egy 
egyetemi tutor is segíti munkájukat.

Ennek a rendszernek legalább három új vonása van. Egyrészt, a tanárjelöltek párban 
dolgoznak, abból a megfontolásból, hogy a szoros partneri viszony nemcsak támogatást 
jelent és elősegíti a tanárok közötti együttműködés elterjedését, hanem segít kikü
szöbölni a tanárjelölteket sok esetben fenyegető magárahagyatottság érzését is.

Másfelől, az iskolai gyakorlat hossza is különbözik a legtöbb képzési formában 
megszokottól: néhány hét helyett a tanáijelölteknek egy teljes tanévet végig kell tanítaniuk. 
Ennek hátterében az a feltevés áll, hogy a tanításhoz szükséges önbizalmat és a hosszú távú 
tervezés képességét csak hosszabb időszak alatt lehet megszerezni.

Végül pedig, az iskolai mentorok is különleges képzésben részesülnek, mielőtt 
feladatul kapnák a tanárjelöltek iskolai munkájának segítését. A mentorkurzus rávezet 
a reflektív gyakorlat elvének fontosságára és kialakítja mindazokat a készségeket, 
amelyek szükségesek ennek az elvnek a gyakorlatban való alkalmazásához. A reflektív 
gyakorlat értelmében (Wallace, 1991) a tanárjelöltet arra ösztönzik, hogy ne mentorá
nak elképzeléseit és módszereit tegye magáévá, hanem igyekezzen saját elvei és 
gondolatai alapján dolgozni, melyeket részint még a gyakorlat előtt, részint alatta 
folyamatosan kell kialakítania magában (Bodóczky, 1996).

A mentorkurzus ugyanakkor hatással van a mentor saját tanítási módszereire is. 
Fontos, hogy a leendő mentorok maguk is valamennyien tanítanak és tanítani fognak 
azalatt is, amíg új szerepükben tevékenykednek. A mentorképzésnek tehát implicit 
módon továbbképzés jellege is van, ami a mentorok saját tanári munkájában is meg
mutatkozik (Bodóczky és Malderez, 1997).

2.4.4. Továbbképzés jellegű képzési formák
Az új felsőfokú tanárképzési forma kidolgozása mellett a nyelvoktatási szakértők 
foglalkoztak a tanárok továbbképzésének problémájával is. Ezen a téren az állami 
szektorban dolgozó képesítés nélküli vagy alulképzett tanárok magas aránya jelenti az 
egyik legnagyobb gondot.

Lengyelországban, ahol ez az arány 41,2%, beindítottak egy programot, amelynek 
elvégzésével az alulképzett tanárok megszerezhetik a tanításhoz szükséges képesítést
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(Bogucka, 1995). A jelölteknek egy nemzetközileg elismert nyelvvizsgát kell letenniük, 
mielőtt beiratkozhatnának az egyéves, 280 órás kurzusra. Ez a modell egyfajta átmenetnek 
vehető az elsődiplomás,.illetve továbbképzési forma között (Komorowska, 1994). Albáni
ából hasonló integrativ jellegű projektumról kaptunk hírt (Drenova, 1995).

Szlovákiában a számos továbbképzési program egyikét felsőfokú képzettséggel 
rendelkező, gimnáziumi angoltanárok számára hozták létre (Gill, 1993). Ezt helyi 
képzési központok bonyolítják le, és évi hat összejövetelből áll. Jellemzői közé tartozik, 
hogy egyrészt a képzők és a résztvevők párbeszédén alapul, másrészt igyekszik egyen
súlyt teremteni az elméleti és a gyakorlati kérdések között. A projektum kezdeti 
szakaszában a segítő tanárok kivétel nélkül külföldi, angol anyanyelvű szakemberek 
voltak; és sajnos, a helyi közreműködés ezen a téren máig sem érte el a kívánatos szintet.

Ezzel szemben a Pánbalti Szakmai Fejlesztési Program Lettországban, Litvániában és 
Észtországban kizárólag helyi szakértők bevonásával működik (Giblin, 1995; Maguire,
1994). Az első két évben mindegyik állam tíz-tíz képzőt delegált, akik havonta egyszer 
ültek össze kommunikatív tananyagokat és továbbképzési alkalmakat tervezni. Ezután a 
képzők hazatértek és továbbképzéseket tartottak 15-20 tanárból álló csoportoknak. A 
program lassacskán hosszútávú vállalkozássá nőtte ki magát, és így keretet biztosít számos 
más továbbképzési forma számára is a régióban.

Magyarországon a Művelődési és Közoktatási Minisztérium egy nagy léptékű 
projektumot indított útjára (Rádai, 1996). Az angoltanároknak szánt kétéves kurzus 
folyamatosan zajló, heti egyszeri szemináriumokból és a szemeszterek végén az őket 
követő intenzív egyhetes képzési blokkokból áll. A tanárok szemeszterenként egy 
modult vehetnek fel, amelyek mindegyike 120 órából áll. Miután elvégeztek egy 
ismeretfrissítő jellegű módszertani alapmodult, három további modult kell felvenniük, 
melyeket egy hét modult tartalmazó kínálatból választhatnak ki.

Az egyik általános probléma, amely megnehezíti, hogy több tanár vegyen részt a 
továbbképző-programokban az, hogy ezek nem jelentenek automatikusan jobb karrierki
látásokat. Néhány országtól eltekintve, mint például Belarusz és Szlovénia, ahol a tanárokat 
jogilag kötelezik a továbbképző-kurzusok elvégzésére, vagy Litvánia, ahol a továbbkép
zéseken való részvétel a szakmai előrejutás feltétele (Maguire, 1994), a programok 
többsége önkéntes alapon zajlik. Azt pedig sajnos kevés tanár engedheti meg magának, 
hogy hosszabb távú elkötelezettséget vállaljon, különösen, ha ez másodállásainak feladá
sával jár. Ez annál is inkább igaz, mert az iskolai tanárok többsége nő, akiknek hagyomá
nyos módon viselniük kell a háztartással és gyermekneveléssel járó kötelezettségeket is.

3. A professzionalizmus felé
Maley megállapítása, miszerint „a tanárutánpótlás iránti igény gyorsan, talán négyzetes 
arányban is növekszik” (1992:98), pillanatnyilag bizonyosan igaz Kelet- és Közép- 
Európa államaira. Ez számos szakmai kérdést vet föl az angoltanításban, amelyek közül 
az egyik a minőség és/vagy mennyiség szorító dilemmája.

3.1. Minőség és mennyiség
Valamennyi kelet- és közép-európai ország tisztában van vele, hogy egyidejűleg kell 
növelnie az angolul tanulók számát és a tanítás színvonalát, de csak kevesen rendelkez
tek megfelelő forrásokkal ahhoz, hogy akár csak kisebb, ideiglenes intézkedéseket is 
tehessenek.
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Ezen célok elérésére több külföldi szervezet is komoly anyagi támogatást nyújtott, 
illetve szakértőket küldött a térségbe, így a Világbank, az EU, a British Council, a 
United States Information Service és a Soros Alapítvány. A Béke Hadtest kötelékében 
és a Kelet-Európai Partnerség keretében rengeteg önkéntes tanár is érkezett (Gill, 1995; 
Medgyes, 1993). Amint az már a fentiekből is kiderült, ezek a szervezetek régiószerte 
számos új programot indítottak útnak az idegennyelv-oktatás fellendítése céljából.

A jelentős anyagi források felbukkanásának köszönhetően az angoltanítással fog
lalkozó intézmények fel tudták újítani számítógépparkjukat, audiovizuális eszközöket 
vásárolhattak, „self-access” helyiségeket létesíthettek és hozzájuthattak rengeteg köny
vhöz és tankönyvhöz. A külső pénzalapok az „emberanyag” cseréjét is szorgalmazták: 
több száz helyi szakértő kapott lehetőséget, hogy konferenciákon, műhelymunkákban 
és továbbképzéseken vegyen részt, illetve további tanulmányokat folytasson angol 
nyelvű országokban (Davies, 1994; Sutherland-Smith, 1996). Ezzel párhuzamosan az 
itt élő vagy rövidebb időre érkező nyugati tanácsadók tömege is segítette a különféle 
projektumok beindulását és működését (Drury, 1994). Mindent összevéve, ez a kétol
dalú kommunikáció sokat segített a helyi okatatásügy szereplőinek abban, hogy felzár
kózzanak az angoltanítás jelenlegi élvonalához.

Az egyik momentum, amely jól mutatja, hogy milyen attitűd változásokkal is járt 
mindez a fejlődés, a projekt* kifejezés varázsigévé válása. Jól illusztrálja a helyzetet, 
hogy 1991 és 1994 között csak a volt Szovjetunió államaiban hatvan (!) új angol 
nyelvtanítási projektumot indított a British Council (McGovern, 1995). Bár még mindig 
elég gyakoriak a mindössze egyszeri nekirugaszkodásra elegendő kezdeményezések, a 
távlati cél a tartós kapcsolatok és a hosszútávú együttműködés kialakítása az egyes 
projektumok, intézmények és résztvevők között (Gough, 1995; Nica, 1995; Pearson,
1995).

Persze nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a projektumkorszak hajnalán, a 
kilencvenes évek elején a legtöbb idegennyelv-oktatással foglalkozó intézményt vil
lámcsapásként érték a változások, olyannyira nem voltak szokva a helyi szintű tervezés 
gondolatához. A kommunizmus évtizedeiben minden döntés a legfelső szintű vezetés 
köreiben született, onnan küldték „le” őket az intézményeknek végrehajtás céljából. Az 
idegennyelv-okatató intézményeknek egyik pillanatról a másikra meg kellett tanulniuk 
alkalmazkodni a különféle források által szabott szigorú felhasználási feltételekhez, és 
el kellett sajátítaniuk egyféle üzleti szellemet. Közülük a legszemfülesebbek minden 
alkalmat megragadtak, hogy megtanulják az alapvető menedzsment-fortélyokat, né
hány államban pedig külön képzési centrumokat hoztak létre, ahol a tananyagban 
olyasmik szerepeltek, mint projektum-tervezés, költségkalkuláció, fejlesztési tervezés, 
munkaköri leírások készítése stb. (Hall, 1995).

Minden jószándék ellenére azonban nem mindegyik olyan projektum vezetett 
minőségi javuláshoz, amelyet a kereslet és kínálat közötti eltérés csökkentésére hoztak 
létre. Az egyik állandó probléma például az volt, hogy sok diák csak azért jelentkezett 
az újonnan alapított tanárképző főiskolákra, hogy nyelvtudását gyarapítsa - minek 
révén aztán a tanításnál jóval vonzóbb állásokat is sikerrel pályázhat meg diploma után.

* A Modern Nyelvoktatás folyóiratban ehelyett a projektum-ot használjuk. (A szerk.)
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így tehát oktatóik erőfeszítéseit, akik jó tanárokat igyekeztek faragni belőlük, gyakran 
ellenállásai, esetenként nyílt lázadással fogadták.

Gondot jelentett ezen felül az is, hogy esetenként túl nagy mértékben hagyatkoztak 
a külföldi szakértőkre. Utólag visszagondolva hibának tűnik például, hogy sok intéz
mény rövid távra szerződtetett szakemberekkel próbálta véghezvinni a hosszútávú 
döntéshozás feladatait, ráadásul olyanokkal, akik nem voltak igazán tisztában a helyi 
körülményekkel (Jacobson, 1996). Az sem volt jobb ötlet, hogy sok helyen vakon 
követték az éppen divatos ideológiákat, szintén tekintet nélkül azok helyi alkalmazha
tóságára. Mindez azonban már továbbvisz bennünket az „anyanyelvű vagy helyi 
szakértők” kényes kérdéséhez.

3.2. Angol anyanyelvű és helyi szakértők
1989/90 előtt az anyanyelvű tanárok rendkívüli megbecsülésnek örvendtek és gyakran 
tekintették őket a tudás és szakértelem megfellebbezhetetlen forrásainak. Az anyanyel- 
vűeknek ez a feltétlen tisztelete néha már-már elérte a bálványimádás szintjét, és 
tekintélyüket, ítéletüket néha nem nyelvi kérdésekben is megkérdőjelezhetetlennek 
tekintették.

A rendszerváltás után számuk megtöbbszöröződött, de az anyanyelvűek felsőbb
rendűségének mítosza cseppet sem fakult a régióban. Ez a féloldalas viszony anyanyel
vűek és helyi szakértők között részben a kölcsönösen meglévő tévképzeteknek is 
köszönheti kitartó fennállását (Gill és Rebrová, 1996; Strzemeski, 1995). Létezik 
például egy széles körben elterjedt nézet, mely szerint az anyanyelvű tankönyvíróknak 
mintegy velük született képességük van arra, hogy jobb könyveket írjanak. Az ilyen 
megalapozatlan elképzelések gyakran a helyi, nem angol anyanyelvű angoltanárok 
megtépázott önbecsülésében gyökereznek (Gill, 1993; Medgyes, 1994), amelynek 
egyik oka mindenképpen a fizetések közötti óriási különbség - kevés angol anyanyelvű 
tanár vállalna munkát azért az éhbérért, amit legtöbb kelet- és közép-európai kollégája 
fizetés címén hazavisz.

Érdekes módon az anyanyelvű tanárok sokszor élénkebben kritizálják a helyzetet a 
fenti egyenlőtlenségek miatt (Kramsch, 1995). Gyakran rámutatnak, hogy nem az a 
lényeg, anyanyelvű-e a tanár, hanem hogy megfelelően képzett-e az adott munkakör 
ellátására és tud-e alkalmazkodni munkájának kontextusához. Pociecha például (1992) 
nagyobb súlyt követel a szakmai megfontolásoknak az angol anyanyelvű önkéntes 
tanárok kiválasztásában, képzésében és elhelyezésében, mivel a képesítetlen és tapasz
talatlan önkéntesek több kárt okoznak, mint hasznot. Stuart (1993) elítéli a térségben 
dolgozó angol anyanyelvűek „vállonveregető, felsőbbséges, már-már a gyarmati időkre 
emlékeztető attitűdjét” - nekik inkább a kölcsönös megbecsülés és megértés légkörének 
kialakításán kellene fáradozniuk, hiszen ez a hosszútávú siker egyetlen záloga. Hyde 
amellett érvel, hogy az anyanyelvűeknek nemcsak venniük kell a fáradságot, hogy 
megismerjék a helyi kultúrát és oktatási hagyományokat, hanem „meg kell vizsgálniuk 
a saját oktatással kapcsolatos nézeteik hátterében rejlő előfeltevéseket is, mert ezeket 
túlságosan is gyakran tartják megkérdőjelezhetetlennek” (1994:13). Ha mindemellett 
még azt is sikerül elérni, hogy a helyi tanárok önbizalma helyreálljon, kialakuljon 
bennük egy egészséges bizalmatlanság az „importtermékek” iránt, és hajlandók legye
nek felelősen irányítani saját munkájukat, az anyanyelvi és helyi tanárok közötti rejtett 
konfliktus minden bizonnyal enyhülni fog.
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3.3. Fenntarthatóság
Mára lassanként elapadnak azok a külső források, melyek oly bőségesen csörgedeztek 
a kilencvenes évek elején. Ennek hatására a helyi szakemberek kénytelenek a további
akban arra az anyagi és szellemi tőkére hagyatkozni, amit mindezidáig sikerült felhal
mozniuk. Ez azonban felveti a fenntarthatóság kérdéskörét. Képes lesz-e az idegen
nyelv-oktatás növekedési pályán maradni a térségben?

Ahhoz, hogy a kívülről érkező segítség hosszú távon is hatékony legyen, összhang
ban kell lennie a helyi hagyományokkal és attitűdökkel. Amint Holliday rámutat 
(1992a; 1992b), egy „újító” csak akkor sikeres, ha a befogadó kultúra nem tekinti 
kívülállónak, és el is fogadja ebben a szerepben. A kulturális értékek és viselkedési 
normák összeegyeztethetetlensége gyakran vezet „kulturális immunreakcióhoz”, azaz 
az újítások elutasításához az angoltanítás területén is.

Ugyanerre hívja fel a figyelmet Wiseman is, amikor kijelenti, hogy „az újítónak 
vagy a „változás ügynökének” tökéletesen ismernie kell azokat a társadalmi, gazdasági 
és politikai körülményeket, amelyek között dolgozni fog” (1997:19). Az újítások 
tekintetében a szerző különbséget tesz „mély” és „felszíni” reakciók között, amelyek 
közül mindkettőt figyelembe kell venni az egyes projektumok tervezése során. Míg a 
felszíni reakciók jól láthatóan jelentkeznek a tantermi viselkedés során (mint például a 
pontos órakezdés, nyíltvégű kérdések használata), a mélységben végbemenő változá
sok kevésbé tettenérhető viselkedésmódosulást eredményeznek (például mások véle
ményének tiszteletben tartása, az önálló gondolkodásra nevelés), és gyakran a tanár 
szerepkörének és felelősségének újragondolását is feltételezik.

Míg a fenntarthatóság nagyban függ attól, hogy a külső szereplők mennyire tudnak 
alkalmazkodni a helyi körülményekhez, és attól, hogy mennyire tudnak hatni a helyi 
kulcsemberekre, a fogadó országok szerepe legalább ennyire fontos. A fogadó ország
nak ugyanis nemcsak, hogy meg kell tanulnia felkutatni és elnyerni a rendelkezésre álló 
forrásokat, de meg kell tanulnia befogadni azokat az új gondolatokat és módszereket 
is, melyek az anyagi segítséggel együtt érkeznek. Ezzel a nyitottsággal párhuzamosan 
azonban ki kell alakítani egyfajta kritikus hozzáállást az újdonságokkal szemben, amit 
igény szerint követhet azok átvétele vagy adaptációja, a helyi körülményektől függően 
(Widdowson, 1992; Wiseman, 1997). Ezen a ponton azonban érdemes elgondolkodni 
Fisiak figyelmeztetésén: „Minden ország sokat profitálhat más országok tapasztalata
iból, de minden országnak magának kell megtalálni a saját megoldásait, saját hagyo
mányai alapján” (1994:7). Úgy tűnik, a fejlődés fenntarthatóságának kulcsa az angol 
nyelv tanításában annak tágabb kontextusában rejlik, tehát abban, hogy mennyire 
mélyen tudtak az újítások behatolni a helyi oktatási kultúra rendszerébe. Azt egyelőre 
mindenesetre nem lehet pontosan megítélni, hogy a térség országai közül melyek 
tudtak legsikeresebben élni az elmúlt pár évben adódó lehetőségekkel - ezt majd a 
jövő dönti el.

3.4. Hálózati együttműködés
Bár az is fontos, hogy a helyi és a külső szakemberek között létrejöjjön a párbeszéd, 
még ennél is lényegesebb, hogy az érintett országok tanárai és tanárképzői elhagyják 
végre csigaházaikat és kiépítsék saját együttműködési hálózataikat.

Aránylag új fejleménynek tekinthető a régióban, hogy szakmabeliek partneri kap
csolatokat hoznak létre azzal a céllal, hogy lépést tartsanak az eseményekkel. Amikor
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a Béke Hadtest önkéntesei megérkeztek Magyarországra, alig találkoztak a hálózati 
együttműködéshez szükséges feltételekkel, sem infrastruktúra (telefon, számítógép, 
modem, szoftver stb.), sem készségek (kommunikációs és együttműködési technikák) 
tekintetében. Az évek múltával azonban érzékelthetően megnőtt az igény a tanárok 
körében az együttműködés iránt, ahogy tudatosult bennük az információs hálózatok 
jelentősége gyorsan globalizálódó világunkban (Peace Corps, 1997).

A regionális és nemzetközi hálózati együttműködést több intézmény és szakmai 
szervezet is igyekszik előmozdítani. Csehországban a kilenc gyorsított rendszerű 
képzési központ között beindult a gondolatok, a szakmai tapasztalat és eszközök 
termékeny áramlása, amelyet minikonferenciák keretében valósítanak meg. Amint 
Griffiths beszámol róla, „ez a hálózat arra szolgál, hogy erősítse az egymás iránti 
bizalmat, elejét vegye a fölösleges párhuzamos erőfeszítéseknek, illetve szimpátiát 
teremtsen és közös programokra adjon alkalmat” (1995:7).

Romániában a PROSPER-project létrehozott egy olyan hálózatot, amely mára már 
túlnyúlik az állam határain, különösen az angol szaknyelvtanítás és nyelvoktatás-me
nedzsment terén. A PROSPER-hírlevél gyakran számol be hálózati összejövetelekről 
és konferenciákról (Bardi, 1997; Colibaba, 1996).

3.4.1. Tanári egyesületek
Többjei is arra mutat, hogy a közép- és kelet-európai régió angoltanárai lassan kezdik 
saját kezükbe venni szakmai fejlődésüket. A különböző, alulról szerveződő mozgal
makból számos helyi és országos szintű tanári egyesület nőtte ki magát (Pugsley és 
Kershaw, 1996). Jelen sorok írásakor a nagy-britanniai központú nemzetközi angolta
nár-egyesületnek, az IATEFL (International Association of Teachers of English as a 
Foreign Language)-nek tizenhat helyi szervezete létezik a régióban, amelyek működé
sét 1990 után a Differenciált Tagdíjfizetési Rendszer tette lehetővé a nem kemény 
valutát használó országokban. Emellett az amerikai központú TESOL (Teachers of 
English to Speakers of other Languages) és az összeurópai angoltanár-szervezet a 
N.E.L.L.E. (Networking English Language Learning in Europe) is számos társegyesü
lettel rendelkezik. Gomba módra szaporodnak ezen kívül a különféle szakcsoportok és 
a tanártovábbképző csoportok is (Jemersic és Kmajski Hrsak, 1994; Sebbage és 
Sebbage, 1994).

Az államhatárok lassan feloldódnak: az évi konferenciák mindinkább nemzetközi 
eseménnyekké válnak a régió országaiban. A plenáris üléseken kívül, amelyeknek 
többnyire még mindig a híres brit vagy amerikai elméleti szakemberek a főszereplői, 
mind több előadást és beszámolót tartanak helyi szakemberek. Ez jó jel a tanárok 
visszatérőben lévő önbizalma szempontjából. A magyarországi IATEFL által kezde
ményezett hálózati együttműködési forma, az Előadócsere Program például egy olyan 
kölcsönös megállapodáson alapul, melyben a régióban működő tagszervezetek vállal
ják, hogy előadókat küldenek egymás rendezvényeire. A költségek minimalizálása 
érdekében az útiköltség kivételével minden kiadást a vendéglátók vállalnak. Úgy tűnik, 
az egykori elvtársak kezdik végre felismerni, hogy igenis sokat tanulhatnak egymástól 
(Yeo, 1995).

A szakmai folyóiratok hasonló utat követnek: a partnerek nemcsak, hogy felkerül
nek egymás címjegyzékére, hanem közreműködőként is mind szívesebben látják őket. 
Mivel a hírlevelekre nem vonatkoznak copyright-korlátozások, a szerkesztők szabadon
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ollózhatnak össze mindent, amit olvasóközönségük számára érdekesnek tartanak. 
Összességében tehát az információhoz jutás végre megszűnt a kiválasztott kevesek 
privilégiuma lenni.

3.4.2. Magán nyelviskolák
Bár az első nyelviskolákat még a hetvenes évek elején alapították, csak a „nagy 
robbanás” után kezdtek jelentős szerepet kapni az angol nyelv oktatásában. Számuk ma 
ugrásszerűen gyarapszik, talán legnagyobb problémájuk azonban, hogy legtöbbjük 
megfelelő minőségellenőrzés nélkül működik (Hartinger, 1993). A gyors haszon remé
nyében néhány vállalkozó a legvadabb dolgokra is képes, hogy klienseket hajtson föl, 
a média tele van „Perfekt angol három hónap alatt” típusú hazug jelszavakkal.

A jobb iskolák, abbéli igyekezetükben, hogy elhatárolják magukat az ilyen vállal
kozásoktól, akkreditációs rendszereket dolgoztak ki az ARELS és más brit minőségellen
őrző rendszerek mintájára. Horvátországban, Lengyelországban, Magyarországon és Ro
mániában például különféle akkreditációs formák jöttek létre azzal a céllal, hogy magas 
szakmai színvonalat tűzzenek ki, visszaszerezzék a fogyasztók bizalmát és megnyegék a 
legjobb tanárokat (Pugsley, 1994; Stewart, 1997).

A romániai Minőségi Nyelvi Szolgáltatásokért Szövetség (QUEST) azután alakult 
meg, hogy nyolc nyelviskola résztvevőket delegált egy angliai menedzsment-kurzusra. 
A vendégeknek itt lehetőségük volt konzultálni nemzetközi nyelviskolaláncok képvi
selőivel, akik tanácsokkal látták el őket a nyelvi központok vezetése és egy nemzeti 
akkreditációs rendszer kiépítése tárgyában. Azóta a QUEST kiképezte saját szakfel
ügyelőit és elindított egy rendszeresen megjelenő hírlevelet. A magas szakmai színvo
nal fenntartása érdekében megalkottak egy diák-chartát, egy tanár-chartát és egy tagsági 
chartát, amelyekben körvonalazták a minőségi szolgáltatás és a fogyasztói jogok 
legfontosabb alapelveit (Muresan, 1996; Petreanu, 1997).

3.5. Az angoltanítás szakmai elismertségének javítása
Mindezek a jelek jól mutatják azt a törekvést, mely az angoltanítás presztízsét kívánja 
növelni a fogyasztók, azaz a potenciális tanulók körében. Ezzel párhuzamosan azonban 
az angoltanításnak tudományos berkekben is meg kell küzdenie az elismertségért, bár 
az egyes országok között jelentős különbségek vannak ebben a tekintetben. Griffiths 
például sajnálatát fejezi ki afölött, hogy „Csehországban szinte képtelenség kutatást 
végezni a tanárképzés formái, [...] vagy a tanítási gyakorlat témakörében úgy, hogy azt 
elfogadják egy PhD’-disszertáció témájának” (1995:12). Lengyelországi beszámolók 
szerint ott a nyelvoktatásnak már „sikerült státuszt kivívnia magának a nyelvészetben, 
de a pedagógiai tudományok terén még mindig nem” (Komorowska, 1991:53).

Magyarországon, úgy tűnik, szerencsésebb helyzetben van az angoltanítás. Amel
lett, hogy egyre nő a nyelvtanárok képzését célzó egyetemi programok száma, nemrég 
beindult egy-egy PhD-program is az alkalmazott nyelvészet, illetve a nyelvpedagógia 
területén. Ezenkívül számos angoltanár végzettségű hazai szakember szerzett MA vagy

* Philosophy Doctor, magyarul új típusú doktorátus.
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MEd* fokozatot külföldi egyetemeken, és jelenleg is mintegy tucatnyi diplomás folytat 
különféle idevonatkozó PhD-tanulmányokat az Egyesült Királyságban. Remélhetőleg 
ezek a próbálkozások segítenek majd a magyarországi angoltanároknak bekerülni a 
nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe.

Következtetések
Zárásképpen ismét hangsúlyozni szeretnénk, hogy az idegennyelv-oktatás terén a 
közelmúltban lezajlott fejlődés hátterében politikai és gazdasági tényezők állnak. Efféle 
nyomás híján kisebb lett volna a tanulói motiváció, kevesebb helyet kapott volna a 
folyamatban a külföldi szakértelem, kisebb lett volna az anyagi támogatás, és mind
ezekből adódóan kisebb lett volna a megtett út is. Ezekre a forrásokra támaszkodva 
azonban a tanárok és szakemberek képesek voltak felnőni a lehetőségekhez és mozgó
sították mindazon kreatív energiáikat, melyek a kommunista korszakban Csipkerózsi- 
ka-álmukat aludták. Ahogy egy román tanár megjegyezte, „ha a következő lépés az, 
hogy a változások elérik végre az emberek gondolkodását is, a nyelvórák rendkívül 
alkalmas közeget kínálnak a demokratikus értékek elsajátítására és fejlesztésére” 
(Pugsley és Kershaw, 1996:13).

Beszámolónkkal azt próbáltuk meg bemutatni, hogy az angoltanítás Közép- és 
Kelet-Európa államaiban elindult a magas szakmai és tudományos színvonal elérése 
felé. A leglátványosabb változás a térség nyugati peremén fekvő területeken zajlott le, 
ahol a dolgok természeténél fogva elsőként ment végbe a történelmi átmenet. E sorok 
írásakor azonban úgy látszik, hogy a fejlődés hulláma gyorsan terjed tovább kelet felé, 
így az elkövetkezendő években feltehetőleg a volt Szovjetunió területéről számíthatunk 
majd fontosabb hírekre.

Köszönetnyilvánítás
A jelen munka Medgyes Péter egy korábbi cikkének jelentősen kibővített és átdolgozott 
változata, mely az Encyclopedia of Language and Education számára íródott (4. kötet, 
Second Language Education, Kluwer Encyclopedia series, szerk. G. R. Tucker).

A szerzők köszönetét mondanak mindazon intézményeknek és magánszemélyek
nek, akik információval szolgáltak a témában személyesen, nyomtatásban vagy elektro
nikus kommunikáció útján. Segítségük nélkül beszámolónk nem jöhetett volna létre. 
Külön köszönjük Peter Doherty, Simon Gill, Robert Kaplan és Brian Maguire munká
ját, akik a kéziratot véleményezték. Elnézést kérünk mindazoktól, akiknek esetleg 
félreértelmeztük a szavaikat, a felelősség valamennyi ilyen hibáért minket terhel.

* Master of Arts magyarul kb. egyetemi alapképzettség; MEd. pedig jelen esetben egyetemen 
kapott tanári végzettséget jelöl. (A szerk.)
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