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Milyenfajta nyelvtudásra 
készítik fel németből 

a szakközépiskolásokat?

A szakközépiskolai nyelvoktatás minőségében és hatékonyságában nagy változásokat 
irányoznak elő az oktatáspolitikai döntéshozók a következő évekre. A 2001-ben el
fogadott kerettantervi óratervek szerint a szakközépiskolákban is kötelező legalább heti 
3 órában egy idegen nyelvet tanítani, továbbá a kerettantervekben a 12. évfolyamra 
rögzített nyelvtudási szint teljesen azonos a gimnáziumok és a szakközépiskolák 
számára. A 2005-től érvényes új érettségi vizsga lényegi sajátossága, hogy az idegen 
nyelv a szakközépiskolások számára is kötelező vizsgatárgy, valamint a vizs
gakövetelmények és a feladatsorok - iskolatípustól függetlenül - azonosak minden 
érettségiző számára.

A jelentős változások miatt az érettségi reform munkálataihoz kapcsolódóan szük
ség volt a szakképző iskolai idegennyelv-tanítás vizsgálatára. A tanárok tapasztalatait 
és véleményét kívántuk összegyűjteni arról, hogy melyek a szakképző iskolai idegen- 
nyelv-oktatás főbb jellemzői, milyenek az alapfeltételek, hogyan érvényesül az idegen- 
nyelv-tanításban a szakmai jelleg, milyen nyelvtudással hagyják el tanítványaik az 
iskolát, továbbá javaslataikra és véleményükre voltunk kíváncsiak az érettségi vizsga 
egységesítésével kapcsolatban. Az anyagi lehetőségek miatt a vizsgálatot le kellett 
szűkítenünk a némettanításra. A kérdőíveket szakközépiskolai német-nyelvtanárok és 
a nyelvtanítással nem foglalkozó szakmai tanárok, illetve szakiskolában németet tanító 
tanárok töltötték ki. A kérdőívek megszerkesztésénél felhasználtuk egy korábbi kutatás 
kérdőíveit is (Teemant és társai 1993).

A kérdőíves felmérésre 2000 tavaszán került sor az Országos Közoktatási Intézet 
Értékelési és Érettségi Vizsgaközpontjának szervezésében. Összesen 246 szakmai tanári, 
245 szakközépiskolai nyelvtanári és 42 szakiskolai nyelvtanári kérdőívet dolgoztunk fel, 
135 szakközépiskolából és 29 szakiskolából. A minta iskolatípus és településtípus 
szempontjából volt reprezentatív, a szakmai jelleg tekintetében esetleges volt.

Jelen tanulmány a kutatásnak csak azzal a részterületével foglalkozik, hogy milyen 
elvárások érvényesülnek az érettségizett szakközépiskolások nyelvtudásával kapcso
latban, és hogy milyennek ítélik meg a némettanárok tanítványaik nyelvtudását.

A tanárok elvárásai a szakközépiskolások nyelvtudásával 
kapcsolatban
A nyelvtanár a napi tanítási munka során a tanítási célokat, a tananyagot és a módszere
ket annak tudatában választja meg, hogy mit tekint a nyelvtanítás tulajdonképpeni 
céljának, azaz milyen típusú, tartalmú, minó'ségűnyelvhasználatra kívánja felkészíteni
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tanítványait. Ebből a szempontból lényeges tehát, hogy milyen elképzeléseik vannak a 
némettanároknak a tanítványaik későbbi nyelvhasználatáról. Ehhez a kérdéshez érte
lemszerűen másképpen közelítenek a szakmai tanárok, akik a nyelvtanároknál általában 
jobban ismerik azt a szakmai környezetet, amelybe a tanítványaik kerülnek majd.

A nyelvhasználatnak általában három jelentős területét különböztetjük meg: magán 
jellegű vagy általános, munkához kapcsolódó és tanuláshoz kapcsolódó nyelvhasznála
tot. (Egyes források négy nyelvhasználati területet különböztetnek meg: személyest, 
társadalmit, munkához és tanuláshoz kapcsolódót.) A beszélő ezeken a területeken 
meghatározható szerepekben és szituációkban nyilvánul meg (receptíven vagy produk- 
tívan), körülhatárolható kommunikációs szándékokkal és szövegfajtákban (Modern 
Languages: Learning, Teaching, Assessment 1996). Ehhez a három területhez kapcso
lódó tipikus nyelvhasználati tevékenységeket soroltunk fel (1. ábra), és ezekről kellett 
a tanároknak véleményt nyilvánítani. A némettanárokat arról kérdeztük meg, hogy ezek 
közül a nyelvi tevékenységek közül szerintük melyeket fognak alkalmazni a tanítvá
nyaik az iskola befejezése után. A szakmai tanároknak pedig azt kellett eldönteniük, 
hogy a felsorolt tevékenységek közül szerintük melyekre kellene az iskolának fel
készítenie a tanulókat.

Általános nyelvhasználat
1. Szórakozás céljából fog németül olvasni, olyasmit, ami nem kapcsolódik a 

munkájához vagy a tanulmányaihoz.
2. Turisztikai információkat, brosúrákat, hirdetéseket fog olvasni németül.
3. Személyes levelezést fog folytatni németül.
4. Németül fog tévé-, rádióadásokat nézni, hallgatni.
5. A mindennapi életében német anyanyelvúekkel fog kommunikálni.
6. Külföldi utazásai során fogja használni a német nyelvtudását.

Munkához kapcsolódó nyelvhasználat
7. A munkája során állandó kapcsolatba fog kerülni külföldiekkel: információt kell 

majd adnia, és ügyfelekkel kell tárgyalnia németül.
8. A munkájához kapcsolódó telefonbeszélgetéseket fog folytatni németül.
9. A munkahelyén német kollégákkal kell majd együttműködnie.

10. A munkájával kapcsolatos szakirodalom elsősorban németül lesz hozzáférhető.
11. A munkája során német forrásból származó információkat kell majd közvetítenie 

olyanok számára, akik nem tudnak németül.
12. Magyar nyelvű információkat kell majd közvetítenie németül külföldiek számára.
13. Levelezést kell majd folytatnia németül.
14. A munkájához kapcsolódóan német nyelvű képzéseken kell majd részt vennie.
15. Német nyelvterületen fog dolgozni.
Tanuláshoz kapcsolódó nyelvhasználat
16. Németül kell majd pályázatot, jelentkezést írnia.
17. A szakmai képzéséhez kapcsolódóan német tankönyveket, szakkönyveket kell majd 

olvasnia.
18. Meg kell majd értenie német nyelvű előadásokat.
19. Jegyzeteket kell készítenie német nyelvű előadások alapján.
20. Németül kell vizsgáznia.
21. Németül kell dolgozatot, tanulmányt írnia.

1. ábra: A nyelvhasználat részterületei
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Az 1. ábrán részletezett tevékenységek említésének gyakorisága alapján részlete
sebb képet alkothatunk a tanárok elképzeléseiről a nyelvtanítás céljait illetően (2. ábra). 
Az első lépésben összehasonlítottuk, hogy a három fő nyelvhasználati terület tekin
tetében milyen különbségek figyelhetők meg, ezért kiszámítottuk az ezekhez besorolt 
tevékenységek említésének átlagát. Mind a szakmai tanárok, mind a némettanárok a 
leggyakrabban az általános célú nyelvhasználathoz tartozó tevékenységeket említették 
(szakmai tanárok: 54,3%, nyelvtanárok: 49,3%), azt követik a munkához kapcsolódóak 
(szakmai tanárok: 45,1%, nyelvtanárok: 29,3%) és végezetül a tanuláshoz kapcso
lódóak (szakmai tanárok: 36,4%, nyelvtanárok: 22,4%).

Érdekességként megállapíthatjuk, hogy ezek a részletezettebb válaszok nincsenek 
összhangban a tanárok általánosságban megfogalmazott véleményével. Egy másik 
kérdésben ugyanis általánosságban tettük fel azt a kérdést, hogy a három említett 
területen fogják-e jellemzően használni a tanítványaik a nyelvtudásukat. E kérdés 
válaszainak elemzése alapján arra jutottunk, hogy a szakmai tanárok szerint a tanulók 
a nyelvtudásukat leggyakrabban tanulmányaik során fogják felhasználni, azt a 
munkához kapcsolódó használat követi, és a legkevésbé tipikus a magán célú lesz. A 
némettanárok szerint is a legfontosabb a tanulmányokhoz kapcsolódó nyelvhasználat 
lesz, attól nagyon kicsit elmaradva következik a magán célú és végezetül a munkához 
kapcsolódó.

Szakmai tanárok ■ Nyelvtanárok

2. ábra: A szakmai tanárok (n=246) és a nyelvtanárok (n=245) véleménye a 
nyelvhasználat egyes részterületeinek fontosságáról. (A tevékenységek száma az
1. ábrára utal.)

A 2. ábra részletesebb elemzése alapján megállapíthatjuk, hogy nagy különbségek 
mutatkoznak az egyes tevékenységformák  fontosságának megítélésében a szakmai és a 
nyelvtanárok között. A szakmai tanárok az általános célú nyelvhasználat terén sokkal 
fontosabbnak ítélik meg az anyanyelvűekkel való kommunikációt (5) és a levélírást (3), 
mint a nyelvtanárok. A tévé- és rádióadások megértése (4) ezzel szemben a 
nyelvtanárok többsége szerint fontos lesz a nyelvtanulóknak, a szakmai tanárok pedig
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ezt sokkal kevésbé gondolják így. A munkához kapcsolódó tevékenységeket a szakmai 
tanárok szinte kivétel nélkül fontosabbnak tartják, mint a nyelvtanárok. Sokkal több 
szakmai tanár szerint fognak a nyelvtanulók a munkahelyükön német kollégákkal 
együttműködni (9), szakirodalmat olvasni (10), német tartalmakat magyarra közvetíteni 
(11), illetve levelezést folytatni (13), mint nyelvtanár kollégáik szerint. A pályázatok 
írása (16), a képzéshez kapcsolódó szakkönyvek olvasása (17) és az előadások követése 
(18) a szakmai tanárok szerint sokkal fontosabb, mint azt a nyelvtanárok gondolják. A 
németül letett vizsga (20) pedig a nyelvtanárok szerint jellemző.

A 2. ábra alapján sorrendbe állítottuk a tevékenységeket az említések gyakorisága 
szerint. A legfontosabbnak tartott tevékenységek mind a szakmai tanárok, mind a 
nyelvtanárok szerint az általános célú nyelvhasználat körébe tartoznak (mindennapi 
kommunikáció anyanyelvűekkel, kommunikáció külföldi utazás során) (1. táblázat). 
Meglepő ugyan, hogy az anyanyelvűekkel folytatott mindennapi kommunikáció a 
szakmai tanároknál a leggyakrabban említett cél, míg a nyelvtanároknál nincs a 
legtöbbször említett tevékenységek között. Mindkét listán szerepelnek az utazásokhoz 
kapcsolódó nyelvi tevékenységek (6 és 2), a pályázat, jelentkezés írása (16) és a 
munkavégzés német nyelvterületen (15).

1. táblázat: A legfontosabb idegen nyelvi tevékenységek a szakmai tanárok (n-246) 
és a nyelvtanárok (n=245) szerint

Szakmai tanár Nyelvtanár
Tevékenység Említések 

gyakorisága (%)
Tevékenység Említések 

gyakorisága (%)
5. mindennapi 

kommunikáció 
anyanyelvűekkel

79,7 6. kommunikáció külföldi 
utazás során

85,3

6. kommunikáció külföldi 
utazás során

74,0 4. német tévé-, 
rádióadások

75,9

16. pályázat, jelentkezés 
írása

70,3 2. turisztikai információk, 
brosúrák, hirdetések 
olvasása

51,5

17. német tankönyvek, 
szakkönyvek olvasása

56,9 8. munkájához 
kapcsolódó 
telefonbeszélgetések

40,4

3. személyes levelezés 52,8 16. pályázat, jelentkezés 
írása

39,6

2.

15.

turisztikai információk, 
brosúrák, hirdetések 
olvasása 
munkavégzés német 
nyelvterületen

52,4

38,2

15. munkavégzés német 
nyelvterületen

38,8

A szakmai tanárok véleményét olyan szempontból is megvizsgáltuk, hogy látható-e 
különbség a nyelvet beszélő' és nem beszélő' tanárok véleménye között (3. ábra). 
Általában megfigyelhető, hogy szinte mindegyik tevékenységet fontosabbnak találták 
a nyelvet tudó tanárok. Öt olyan tevékenységet találtunk, amelyek fontosságának
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megítélésben 10%-nál is nagyobb eltérés mutatkozott, mégpedig minden esetben a 
nyelvet tudók javára: turisztikai információk, brosúrák, hirdetések olvasása (2), sze
mélyes levelezés (3), együttműködés német kollégákkal (9), vizsgázás németül (20), 
tanulmányírás németül (21).

Mindössze két olyan tevékenységet találtunk, amelyet a nyelvet nem tudók ítéltek 
lényegesen fontosabbnak: szakirodalom olvasása (10) és német nyelvű előadások 
megértése (18). Egy tevékenységet tartottak még fontosabbnak a nyelvet nem tudó 
szakmai tanárok, ha nem is az előző kettőhöz hasonló nagy különbséggel: magyar 
nyelvű információk közvetítése külföldieknek (12). Feltehetően ezeken a területeken 
az idegen nyelvet nem tudó szakmai tanárok a nyelvtudásuk hiánya miatt hátrányban 
érzik magukat, és ezért tekintik ezeket fontosabbnak.

3. ábra: A szakmai tanárok (n=246) elképzelései a nyelvhasználat egyes részterülete
inek fontosságáról nyelvtudás szerint. (A tevékenységek száma az /. ábrára utal.)

Külön áttekintettük azt is, hogy hogyan alakult a munkához kapcsolódó nyelvhasználati 
tevékenységek fontossági sorrendje a szakmai tanároknál és a némettanároknál 
(2. táblázat, lásd a 34. lapon). Mindkét listán előkelő helyet foglal el az információadás, 
tárgyalás, a telefonbeszélgetés és a levelezés. Jelentős különbség azonban, hogy míg a 
szakmai tanárok szerint a leggyakoribb nyelvi tevékenység a külföldi kollégákkal való 
együttműködés lesz majd, addig a nyelvtanárok ezt viszonylag hátra sorolták. A 
szakmai tanárok szerint a tanulóknak gyakrabban kell majd információkat közvetíteni 
magyarra, mint németre, míg a nyelvtanárok épp ellenkezőleg gondolják. A szakiro
dalom olvasása és a képzésben való részvétel a szakmai tanárok szerint gyakoribb 
tevékenység lesz, mint a nyelvtanárok szerint.
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2. táblázat: A munkához kapcsolódó nyelvhasználat tevékenységeinek fontossági 
sorrendje a szakmai tanárok (n-246) és a nyelvtanárok (n=245) szerint

Szakmai tanár Nyelvtanár
Tevékenység Említések 

gyakorisága 
(%)

Tevékenység Említések 
gyakorisága 

(%)
9. együttműködés német 

kollégákkal
63,0 8. telefonbeszélgetés 40,4

13. levelezés 48,8 15. munkavégzés nyelvterületen 38,8
7. információt ad, 

ügyfelekkel tárgyal
46,7 7. információt ad, ügyfelekkel 

tárgyal
34,3

8. telefonbeszélgetés 46,7 13. levelezés 33,5
11. közvetítés magyarra 46,3 12. közvetítés németre 29,0
10. szakirodalom olvasása 40,7 9. együttműködés német 

kollégákkal
28,2

14. részvétel képzésben 39,4 11. közvetítés magyarra 24,5
15. munkavégzés 

nyelvterületen
38,2 14. részvétel képzésben 22,9

12. közvetítés németre 35,8 10. szakirodalom olvasása 11,8

Azt feltételeztük, hogy a tanárok véleményében különbségek fognak megnyilvánulni 
attól függően, hogy milyen szakmai területen dolgoznak, ezért a szakmai tanárok és a 
nyelvtanárok véleményét az egyes nyelvhasználati tevékenységekró'l szakmai jelleg 
szerint bontva is elemeztük. A kutatás során a különböző szakmákat négy csoportba 
osztottuk: ipari, gazdasági, mezőgazdasági és humán szakmai jellegű képzést külön
böztettünk meg. A szakmai tanárok elképzeléseiben egyes pontokon jelentős kü
lönbségek figyelhetők meg. A humán képzési jellegű iskolákban dolgozó szakmai 
tanárok a személyes és a munkához kapcsolódó levelezést tartották sokkal fontosabb
nak a többi szakmai jelleghez tartozó tanárnál, míg a gazdasági jelleghez tartozók az 
információadást és a tárgyalást, valamint a telefonbeszélgetést preferálták jobban. A 
humán területen dolgozókra a szakmai tanáraik szerint kevésbé jellemző, hogy német 
kollégákkal kell majd együttműködniük, a mezőgazdasági területen dolgozók pedig 
ritkábban fognak részt venni szakmai továbbképzésekben. A humán és az ipari területen 
dolgozókra a szakmai tanáraik szerint sokkal inkább jellemző, hogy külföldön fognak 
munkát végezni, mint a gazdasági és a mezőgazdasági jellegű képzésben részt vevőkre.

A nyelvtanárok véleményében az általános nyelvhasználatra vonatkozóan nincs 
jelentős különbség szakmai jelleg szerint, ám a munkához és a tanuláshoz kapcsolódó 
területeken már jelentősebb eltérések mutatkoznak. A gazdasági képzési jellegű isko
lákban németet tanító tanárok szerint nagyon fontos az információadás, tárgyalás, a 
telefonbeszélgetés, a magyar nyelvű információk közvetítése külföldiek számára és a 
levelezés. A humán területen dolgozók szerint jellemző lesz, hogy a tanulók német 
nyelvterületen dolgoznak majd. A mezőgazdasági területen dolgozók nagyon kevéssé 
jellemzőnek tartják a továbbképzésekben való részvételt, a humán területen dolgozók 
pedig a német információk közvetítését magyarra. A tanuláshoz kapcsolódó tevé
kenységek terén is nagy eltérések figyelhetők meg: a pályázatok, jelentkezések írása 
az ipari és a gazdasági területen dolgozó nyelvtanárok szerint sokkal fontosabb, mint 
a többi területen dolgozók szerint. A németül letett vizsga pedig a humán területen
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dolgozók szerint nagyon jellemző, a mezőgazdasági területen dolgozók szerint pedig 
nagyon kevéssé.

A szakközépiskolások nyelvtudása
Tekintettel a számtalan különféle nyelvi programra és a nyelvoktatás feltételeinek nagy 
különbségeire, mind a gimnáziumokat, mind a szakközépiskolákat nagyon különböző 
nyelvtudással fejezik be a tanulók. Eddig nem folytak olyan átfogó teljesítményvizs
gálatok, amelyek alapján egyértelmű adataink lennének az érettségizők némettu
dásáról. Ezt a kérdést e tanulmány keretében is csak közvetve, azaz a nyelvtanárok 
véleménye alapján tudjuk megvizsgálni.

A nyelvtanároknak az egyik kérdésben az Európa Tanács általános szintleírásához 
kellett viszonyítaniuk a tanulóik nyelvtudását. Ezen a hatfokú skálán a legalacsonyabb 
nyelvtudási szint az Al, amelyen a nyelvtanuló már minimális interakcióra képes 
nagyon szűk körben. Az A2 szinten nagyon egyszerű és rutinszerű helyzetekben tud 
kommunikálni az őt közvetlenül érintő kérdésekben. A B1, az úgynevezett „küszöb
szint”, azt a nyelvtudási szintet jelöli, amelyen a nyelvtanuló már elboldogul a leggya
koribb helyzetekben, és képes egyszerű kommunikációra az őt érdeklő területeken a 
munkájához kapcsolódóan is. A B2 szint olyan normális interakcióra való képességet 
jelent, amely nem megerőltető egyik részt vevő fél számára sem, a C1 szint kifejezetten 
igényes és pontos nyelvhasználatot takar, a C2 pedig megközelíti az anyanyelvi beszélő 
szintjét (Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment 1996).

Ma már a magyarországi idegennyelv-tanítást szabályozó dokumentumok is ehhez 
a hatfokú skálához viszonyítva határozzák meg a nyelvtudási szinteket. A kerettantervi 
rendelet a szakközépiskolai kerettanterv kimeneti szintjét (a gimnáziumi minimális 
programmal azonosan) a B1 és B2 szint közé helyezi el (A középfokú nevelés-oktatás 
kerettantervei II. 2000). Az államilag elismert nyelvvizsgák középfoka a B2 és a Cl 
tartományban helyezkedik el, az alapfok pedig a B1 szinttel azonos (Államilag elismert 
nyelvvizsgák 1999).

A nyelvtanároknak tehát a pontos szintleírások alapján azt kellett megadniuk, hogy 
az érettségi idejére melyik szintet érik el a tanítványaik. Mivel sok szakközépiskolában 
több különböző szakmai jelleg szerint tanítanak, és ezek eredményessége a nyelvtanítás 
szempontjából különböző lehet, a tanárok több különböző szakmai jelleget is meg
jeleníthettek. Minden szakmai jellegnél elkülönítették, hogy mi a jellemző a jó, a 
közepes és a gyenge nyelvtudású tanítványaikra.

A nyelvtanárok véleménye szerint a legjobb érettségiző szakközépiskolások nyelv
tudása döntően a középszintű (B 1, B2) tartományban helyezkedik el, a közepes teljesít
ményűek nyelvtudása az A2 tartományban vagy annál magasabban van, a leggyengéb
bek pedig jellemzően a legalacsonyabb Al szintet érik el (4. ábra). A kutatási adataink 
szerint a jelenleg érettségiző jó nyelvtudású tanulókra vonatkozó válaszok 10%-a, a 
közepes nyelvtudású tanulókra vonatkozó válaszok 63%-a, a gyengéknek pedig 94%-a 
nem éri el a kerettantervben előirányzott Bl szintet. Ahhoz tehát, hogy a kerettantervek 
nyelvi szintje a 2005-ös érettségiig valóban elérhető legyen, átgondolt és összehangolt 
fejlesztő munkára lenne szükség a szakközépiskolai idegennyelv-oktatásban.
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Jók (n=361)

Közepesek (n=358)

Gyengék (n=343)

4. ábra: Az érettségiző szakközépiskolai tanulók nyelvtudási szintje németből a 
tanáraik szerint (A tanároknak módjuk volt az iskolában oktatott különböző szakmai 
profilokhoz külön skálákat kitölteni, ezért magasabb a válaszok száma a kérdőíve
kénél. Az arány az adott csoport összes említéseinek számához viszonyítva értendő.)

A nyelvtanárok arról is nyilatkoztak, hogy a korábban részletezett 21 nyelvhasználati 
terület közül (1. ábra) melyekre tudják megnyugtatóan felkészíteni tanítványaikat az 
iskola befejezéséig (5. ábra). A tanárok minden egyes tevékenységnél három lehetőség 
közül választhattak: csak a jó tanulókkal érik el, a közepesekkel is elérik, a gyengékkel 
is elérik, és itt is megjeleníthettek több szakmai jelleget. Ennél a kérdésnél az iskolát 
befejező tanulók nyelvtudásáról kérdeztük a tanárokat, tehát azokban az iskolákban, 
ahol a 13. vagy a 14. évfolyamon is van nyelvtanítás, itt nyilvánvalóan magasabb szintet 
adtak meg a tanárok, mint amely az érettségi idején jellemző.

50%

5. ábra: Mire képesek a szakközépiskolát befejező tanulók a nyelvtanáraik szerint? 
(A tevékenységek száma az 1. ábrára utal, az arányok az említések számához (n=355) 
viszonyítva értendők.)
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A legjobb eredményeket a tanárok az általános célú nyelvhasználat terén érik el 
tanítványaikkal. A tanárok 40-45%-ának közepes tanulói képesek turisztikai infor
mációk, hirdetések elolvasására (2), személyes levelezésre (3), megértik a tévét, rádiót 
(4), és külföldi utazásaik során el tudják intézni az ügyeiket (6). A tanárok egyne
gyedének közepes tanulói képesek mindennapi kommunikációra (5), és valamivel 
kevesebb közepes tanulóval jutnak el odáig, hogy azok képesek szórakozás céljából 
olvasni (1). Ezeket a mindennapi nyelvhasználat szempontjából fontos tevékenységeket 
azonban a tanárok több mint fele csak a legjobb tanítványaival éri el, 5-10%-uk pedig 
még azokkal sem.

A munkához kapcsolódó nyelvhasználati tevékenységek terén a tanulók kevésbé 
sikeresek. A tanároknak mindössze közel 10%-ára igaz az, hogy közepes vagy gyenge 
tanítványaik is képesek külföldieknek információt adni, tárgyalni (7), telefonbeszél
getést folytatni (8), és német nyelvű képzéseken részt venni. A tanárok egynegyedének 
közepes tanítványai képesek munkahelyi levelezést intézni (13) és német nyelvterü
leten munkát vállalni (15). A tanárok 35-45%-ának legjobb tanítványai képesek csak 
a munkához kapcsolódó nyelvi tevékenységekre, a tanárok közel egyharmada pedig a 
legjobb tanítványait sem tudja ezekre a tevékenységekre felkészíteni.

A legkevesebb tanuló a tanuláshoz kapcsolódó tevékenységekre képes. A tanárok 
több mint felének legjobb tanítványai sem tudnak szakkönyveket olvasni (17), német 
nyelvű előadásokat hallgatni (18), jegyzeteket készíteni (19), németül vizsgázni (20) 
vagy dolgozatot, tanulmányt írni (21). Ezeket a képességeket a tanárok közel egyne
gyede a legjobb tanítványaival azért eléri.

Ha ezt az eredményességi listát összehasonlítjuk a tanárok elvárásaival (2. ábra), a 
következőket állapíthatjuk meg. A szakmai tanárok által legfontosabbnak ítélt tevé
kenységek közül az általános nyelvhasználathoz tartozókat (mindennapi kommuni
káció, külföldi utazás, személyes levelezés, turisztikai információk) a tanároknak alig 
több mint harmada éri el a közepes tanítványaival, és egynegyedük vagy annál is 
kevesebb minden tanítványával. Am csak a nyelvtanárok közel negyedének közepes 
tanítványai képesek azokra a nagyon fontosnak tartott tevékenységekre, mint pályázat 
írása, külföldi munkavállalás, és ennél is kevesebben tudnak tankönyvet, szakkönyvet 
olvasni. Ezekre a tevékenységekre sok tanár a legjobb tanulóit sem tudja felkészíteni.

A nyelvtanárok fontossági listájáról a mindennapi nyelvhasználati tevékenységekre 
(kommunikáció utazás során, tévé, rádió, turisztikai információk megértése) alig több 
mint 40%-uk közepes tanítványai képesek, a munkahelyi telefonbeszélgetésre pedig a 
nyelvtanárok alig több mint egytizede képes a közepes és a gyenge tanítványait 
felkészíteni.

A társadalmi elvárások és a nyelvtudás viszonya
A nyelvtudás felértékelődésének természetes oka az, hogy a magán célú idegennyelv
használat lehetőségei megnövekedtek, de ebben a folyamatban döntő tényező az is, 
hogy a munkaerőpiacon való érvényesülést bizonyos szakmáknál erősen segíti a 
nyelvtudás, sőt sok területen ma már a nyelvtudás hiánya az érvényesülést kizáró ok is 
lehet. Nagyon lényeges tényező tehát, hogy milyen típusú, minó'ségűnyelvtudást várnak 
el a munkahelyek az alkalmazottaiktól.

A kutatásunk ezzel a területtel egyáltalán nem foglalkozott, ezért két másik kutatás 
adatait használjuk fel ehhez a kérdéshez. 1992-ben folytattak egy felmérést a szakmai
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nyelvoktatásról, és ehhez kapcsolódóan 355 különböző vállalat, vállalkozás kérdőívét 
dolgozták fel. A kérdések elsődlegesen arra irányultak, hogy milyen mértékben van 
szükségük a dolgozóknak idegennyelv-tudásra, milyen gyakran használják azt, és mely 
részkompetenciáknak van nagyobb jelentősége (Teemant és társai 1993). 1998-ban 
folyt egy másik kutatás is, amely csak az angol nyelvtudás munkahelyi használatára 
irányult, de a fő kutatási kérdések ebben is a fentiekhez hasonlóak voltak. Ebben az 
esetben 500 különböző tulajdonformájú, földrajzi helyű és szakmai megoszlású céget 
kérdeztek meg (Major 2000). Az angol nyelv használatára vonatkozó adatok ter
mészetesen nem vihetők át minden nehézség nélkül a németre, hiszen a nyelvhasználat 
gyakorisága vagy a földrajzi, szakmai jellegű különbségek a nyelvi igényekben jelen
tősen különbözhetnek egymástól. Ám a jelen kutatáshoz szükséges adatok tekintetében, 
azaz hogy milyen típusú, tartalmú nyelvtudásra van szükség a munkához kapcsolódó 
nyelvhasználatban, valószínűleg nem figyelhető meg jelentős különbség az angol és a 
német nyelv használata között.

A kutatások során rögzítették, hogy milyen idegen nyelvi tevékenységekkel kell 
rendelkezniük az érettségizett alkalmazottaknak a munkaadók szerint (3. táblázat). 
Mindkét listából kitűnik, hogy a munkához kapcsolódó nyelvhasználatban elsősorban 
a beszédértésnek és a beszédkészségnek van kitüntetett szerepe. A korábbi felmérésben 
ezt az írásbeli kommunikáció követte, azt a közvetítés, és a legritkábban használt 
készség az olvasás volt. Az 1998-as eredmények szerint a beszédértést és a beszéd
készséget fontossági sorrendben a közvetítés követi, majd az olvasás, és a legkevésbé 
gyakori tevékenységforma az írás.

3. táblázat: A munkaadók szerint a munkahelyen leggyakrabban alkalmazott idegen 
nyelvi tevékenységek listája gyakorisági sorrendben
Az 1992-es felmérésben Az 1998-as felmérésben
1. telefonon beszél
2. személyesen beszél az idegen nyelven
3. a munkához kapcsolódó társadalmi életet 

folytat
4. tárgyalást folytat

5. levelez

6. általános témákról beszélget
7. információt közvetít
8. munkához kapcsolódó szöveget olvas

1. angol nyelvű információt megért
2. külföldinek szakmai információt ad
3. külföldinek hétköznapi ügyekben szóbeli 

információt ad
4. az angolul hallott, olvasott információt 

magyarul továbbítja
5. külföldiekkel telefonbeszélgetést folytat, 

üzenetet közvetít
6. angol szöveget fordít magyarra
7. ismertetőt, szaklapokat olvas
8. formanyomtatványt tölt ki
9. angol levelet vagy iratot ír, diktálás vagy 

minta után
10. angol levelet vagy iratot ír önállóan

Forrás: Teemant és társai 1993, Major 2000

A tanárok elképzeléseit a munkához kapcsolódó nyelvhasználati tevékenységek fon
tosságáról érdemes összevetnünk a munkaadók elvárásaival is (2. és 3. táblázat). 
Megállapítottuk, hogy a cégek tevékenységlistáján a legfontosabbak a beszédértés és a 
beszéd területei voltak, és ez érvényes a tanárok elvárásaira is. Jelentős eltérés azonban, 
hogy mind a szakmai tanárok, mind a nyelvtanárok viszonylag fontosnak gondolták a
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levelezést, amely a munkaadók válaszai szerint ritkábban alkalmazott tevékenység. A 
cégek igényeihez képest a tanárok alábecsülték a közvetítés képességének fontosságát.

Természetesen érdemes összevetni a szakközépiskolát vagy annak technikusi évfo
lyamait befejezők képességeit is (3. ábra) a munkahelyek elvárásaival. A munkaadók a 
munkához kapcsolódó nyelvhasználat közül a beszédértéssel, beszéddel kapcsola
tosakat emelték ki az első helyen. Ennek a mi képességlistánkon a 7. és a 9. tevékenység 
felel meg. Mindkettőre az jellemző, hogy ezeket a tanárok közel egyharmada a legjobb 
tanítványaival sem, 40%-uk pedig csak a legjobb tanulóival éri el. Es mindössze közel 
egytizedükre igaz, hogy a leggyengébb tanítványai is képesek erre. A munkaadók 
listáján ezt a magyarra közvetítés (és fordítás), valamint a telefonbeszélgetés követte. 
Ennek a megfelelője a mi listánkon a 11. és a 8. tevékenység. A telefonbeszélgetés 
képessége a korábban elemzett beszédértés és beszéd készségeihez hasonlóan alakul, 
a közvetítésre pedig a tanárok több mint 40%-ának jó tanítványai képesek, és közel 
20%-nak a közepes tanulói is. Összegezve tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a mun
kaadók által fontosnak tartott területeken csak a tanárok 10-20%-ának közepes vagy 
gyenge tanítványai képesek sikeres idegennyelv-használatra, közel 40%-uk ezeket a 
képességeket csak a legjobb tanítványaival éri el, ám nagyjából az egyharmaduk még 
a legjobbakkal sem.

Összefoglalás
• A szakmai tanárok és a nyelvtanárok elképzelései a nyelvi tevékenységek fon- 

tosságáról különböznek: a szakmai jellegű és a tanuláshoz kapcsolódó nyelvi 
tevékenységeket a szakmai tanárok fontosabbnak tartják a nyelvtanároknál.

• A munkához kapcsolódó nyelvhasználati tevékenységek közül a szakmai tanárok 
sokkal fontosabbnak ítélik meg a nyelvtanároknál a német kollégákkal való 
együttműködést, a szakirodalom olvasását, a német tartalmak közvetítését ma
gyarra és az idegen nyelvű levelezést.

• A most érettségiző jó nyelvtudású tanulók némettudása a tanárok 10%-a szerint, 
a közepes tanulóké a tanárok 63%-a szerint, a gyenge tanulóké pedig a tanárok 
94%-a szerint nem éri el az Európa Tanács skálájának B1 szintjét, amelyet a 
kerettanterv a megreformált érettségi vizsga idejére előír.

• A szakközépiskolát vagy annak technikusi évfolyamát befejező tanulók a legjobb 
eredményeket az általános nyelvhasználat terén érik el, kevésbé sikeresek a 
munkához kapcsolódó nyelvhasználatban, és a legkevésbé a tanuláshoz kapcso
lódó tevékenységekre képesek.

• A munkaadók által fontosnak tartott területeken (beszédértés, beszéd, közvetítés, 
telefonálás) csak a tanárok 10-20%-ának közepes vagy gyenge tanítványai képe
sek sikeres idegennyelv-használatra, közel 40%-uk ezeket a képességeket csak a 
legjobb tanítványaival éri el, és nagyjából az egyharmaduk még a legjobbakkal 
sem.
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ÚJDONSÁG A NEMZETI TANKÖNYVKIADÓTÓL!

2001. őszén megjelenik az átdolgozott START! NEU

A Start! Neu figyelembe veszi
• az itthoni nyelvtanítási hagyományokat,
• a régi könyv tanítása során szerzett tapasztalatokat,
• az új tantervi követelményeket.

A Start! Neu legfontosabb újdonságai:

+ rövidebb, az iskolai órán jobban feldolgozható szövegek
+ sok szövegelőkészítő és -feldolgozó feladat
+ a beszédkészség fejlesztése még hangsúlyosabb lett
+ a nyelvtani anyag feldolgozása már a tankönyvben elkezdődik
+ a tankönyvben utalás a munkafüzet feladataira
+ több autentikus szöveg, bőségesebb országismereti anyag
+ a szószedetben példamondatok a nehezebb szavakhoz és kifejezésekhez
+ kiejtési, fonetikai gyakorlatok
+ a kazetta hanganyaga kétszeresére bővült (2 x 60 perc)

Előkészületben: tanári kézikönyv, Start! Plus. Feladatlapok a Start! Neu-hoz.

Irányár: 1220 Ft (tankönyv), 950 Ft (munkafüzet)


