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Az idegen nyelvi tantervek 
rendszerbe foglalása

Bevezetés
Az idegen nyelvi tan tervek az általános tantervi jellemzőkön kívül olyan specifikumok
kal is rendelkeznek, amelyek tükrözik a nyelv jellegéről és a nyelvtanulásról alkotott 
felfogásokat. A hazai és nemzetközi tapasztalat, valamint a szakirodalom alapján az 
idegen nyelvi tantervek - különösen az utóbbi évtizedben - több tudományterületet is 
átfogó, interdiszciplináris összefüggésekben (nyelvtudomány, alkalmazott nyelvészet, 
szociolingvisztika, pszicholingvisztika, nyelvpedagógia, általános pedagógia, tanterv
elmélet) tárgyalhatóak. A felhalmozódott jelentős elméleti és gyakorlati tapasztalat 
felhasználásával a tárgykör átfogó rendszerezésére vállalkoztam az Idegen nyelvi 
tantervek című könyvben (Kurtán 2001). A kutatási anyag több forrásból származik, 
az alkalmazott módszer - a témának megfelelően - dokumentumelemzés és a szakiro
dalom kritikai feldolgozása. Ebben a cikkben röviden összefoglalom az idegen 
nyelvi tantervekre mint rendszerre vonatkozó legfontosabb felismeréseket, megál
lapításaimat.

Célom, hogy kiindulva a tantervelmélet általános és idegen nyelvi tantervekre 
vonatkozó közös és specifikus vonásainak feltárásából, ezen összefüggések rendszeré
ben ismertessem meg a - nyelvpedagógiában már bizonyos tájékozottsággal rendelkező 
- olvasókat az idegen nyelvi tantervek és tananyagok szerkezetével, specifikumaival, 
tervezésük és értékelésük kérdéseivel. További szándékom, hogy a tágabb összefüggé
sek feltárásával segítséget nyújtsak a nyelvtanároknak egy olyan szemlélet kialakításá
ban, amely alapján ők nem csupán a felsőbb szintű döntések végrehajtói, hanem a 
folyamatok elemző értelmezői és aktív értékelői is.

Tantervelméleti háttér
Az idegen nyelvi tantervek - az általános tantervek részeként - a pedagógiai rendszeren 
belül érvényesülnek. Az egyik generációról a másikra átörökíteni kívánt műveltség 
foglalataként, a tanterv egyrészt mint pedagógiai dokumentum, másrészt mint oktatás
irányítási eszköz vizsgálható. A tantervek - különböző hatások nyomán kialakult 
szerepük szerinti - értelmezése, meghatározása és műfaja nagy változatosságot mutat. 
A tantervelmélet útja a Tyler-féle technokrata modell (Tyler 1949) felől a taxonómiák 
megfogalmazásával a Schwab nevéhez fűződő gyakorlatias felfogás (Schwab 1983) 
felé haladt. A tantervek súlypontja a tantervfejlesztés folyamatára, valamint a követel
mény - taxonómiákra, a készségek, magatartásformák és fejlesztendő képességek 
feltárására, rendszerbe foglalására helyeződött.
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Tantervek és döntések
A tantervek döntési folyamat eredményeként készülnek. A döntések több dimenzióban 
is vizsgálhatók, azaz (1) a döntések szintje, (2) a döntési folyamat résztvevői, valamint 
(3) a létrejött produktumok, eredmények szerint. A különféle műfajú tantervek (alap
tanterv, kerettanterv, iskolai pedagógiai program, helyi tanterv, óraterv, tantárgyprog
ram, a pedagógus tanmenete, óravázlata, valamint a tanuló egyéni programja) országos, 
regionális, helyi, intézményi, osztálytermi, valamint egyéni döntések eredményei. A 
tantervek készítése minden szinten, minden műfajban olyan egyeztetési - a vélemé
nyek, szempontok kiegyensúlyozására irányuló - folyamat, amelyben a környezet, a 
kontextus erős hatást gyakorol. A tantervek fejlesztésekor az egyik leglényegesebb 
feladat a döntések megvalósítását korlátozó tényezők felismerése, és a lehető legjobb 
mérlegelése.

Az egy-egy ország idegennyelv-oktatási politikájának meghatározására irányuló 
szisztematikus próbálkozások viszonylag rövid múltra tekintenek vissza, ezért kialakult 
rendszerről még nem beszélhetünk. Kiemeljük azonban a következő szempontokat, 
melyek tisztázása - véleményünk szerint - alapvető az idegen nyelvi tantervek készí
téséhez: nyelvismeret, igények, szükségletek; a nyelvtanulás megkezdésének időpont
ja; a nyelvválasztás, nyelvtanulás jellege; az idegen nyelv(ek) tanulásának folyamatos
sága; a nyelvek tanulásának sorrendje; a nyelvoktatás mennyiségi és minőségi céljai; a 
nyelvtanárok képzése; a tantervek fejlesztése; tananyagkészítés; vizsgarendszer; tan
tervi értékelés.

Az idegen nyelvi tantervek specifikumai
Az idegen nyelvi tantervek specifikus jellemzői a főbb interdiszciplináris összefüggé
sek alapján a következők: a nyelvoktatás célja a nyelv használata; a nyelvtanulás sajátos 
szükségleten alapuló folyamat, amely már - az anyanyelv és esetleg más idegen 
nyelv(ek) használata révén - meglévő tapasztalatokon alapul; a nyelvtanulás nem 
csupán struktúrákba rendezett ismeretek lineáris elsajátítása, hanem belső mentális 
rendszer alapján működő, egyéni adottságoktól függő tevékenység; a nyelvtanuló 
idegennyelv-tudásának szintje és kognitív fejlettségi szintje eltérő lehet.

Az idegen nyelvi tantervek készítése szempontjából is lényeges az oktatási tartalom 
és a tanulási szempontok egyensúlyának megteremtése, ezért van jelentősége a nyelv
ről, illetve a nyelv tanulásáról kialakított felfogások kapcsolatának. A nyelvpedagógiára 
- specifikumaiból eredően - egyfelől a nyelvelmélet, másfelől a tanuláselmélet gyakorol 
befolyást.

Az idegen nyelvi tantervekben érvényesülő elméleti hatások a nyelvi tartalomban 
(a kiválasztás elvei), valamint a feldolgozás módjában, folyamatában (a megvalósítás 
elvei) tükröződnek. Az idegen nyelvi tantervek főbb típusai a nyelvi anyag meghatáro
zása, kiválasztása, elrendezése, valamint a tanítási-tanulási folyamat jellemzői alapján 
állapíthatók meg. Ennek megfelelően megkülönböztetünk grammatikai, szemantikai, szi- 
tuatív, tematikai, készségközpontú, feladatközpontú, tartalomközpontú és multifunkcioná
lis tanterveket. A tantervek elnevezései egyben azt is mutatják, hogyan alakultak és 
bővültek a háttérben álló felfogások a nyelvi forma, a jelentés, majd a nyelvhasználat 
jellegéről, a tevékenységek és a nyelvtanulási folyamat jellemzőinek a szerepéről.

A nyelv használata felé forduló hatások erősödésével, a curriculum-szemlélet 
térhódításával, valamint a kommunikatív szemléletű - a nyelvészeti és didaktikai
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szempontokat egyaránt érvényesítő - nyelvoktatás hatásával összekapcsoltan jelentek 
meg és érvényesülnek ma a nyelvhasználati szempontokat hangsúlyozó, a tanulás 
folyamatát is figyelembe vevő idegen nyelvi tantervek.

Magyarországi idegen nyelvi tantervek
A ma alkalmazott idegen nyelvi tantervek tartalmának és működésének megértése, 
valamint a tantervfejlesztés gyakorlata érdekében ismernünk kell az eddig felhalmozó
dott tapasztalatokat is. Ebből a célból első ízben elemeztük átfogóan a hazai idegen- 
nyelv-oktatás tanterveit, a tükröződő kontextusbeli hatásokat (elméleti, társadalmi, 
gazdasági, oktatáspolitikai összefüggéseket), az idegen nyelvek és a nyelvtudás szere
pének alakulását. A fentiek alapján megállapítottuk, hogy a XIX. század végétől a 
tantervekbe foglalt idegen nyelvek - a latin, a görög, majd az előbbi klasszikus nyelvek 
mellett a német és a többi modem idegen nyelv - oktatása a koronként változó 
felfogások szerint valósult meg. Az egyes korszakokat a tantervekben is megmutatkozó 
különböző nyelvoktatási módszerek, tananyagok, továbbá a koncepcióbeli változásokat 
tükröző publikációk jellemzik. Az 1980-as évektől a pedagógiai fórumokon kibontakozó 
szakmai viták, valamint a nyelvtudás alakulására vonatkozó elemzéseink szemléltetik 
azokat a tényezőket, amelyek az 1990-es évekre, a rendszerváltozás és a curriculum- 
szemlélet hatására felerősödtek, és a mai tantervi dokumentumokban érvényesülnek.

Elméleti keret az idegen nyelvi tantervek tanulmányozásához
A tantervekben számos közös összetevő van jelen. Ezért megvizsgáltam és értékeltem 
a szakirodalomban tárgyalt különböző tantervek főbb jellemzőit. Meghatároztam és 
kiemeltem a korszerű tantervek közös részeit és a részek közötti legfontosabb kapcso
latokat, melyeket az 1. ábra tartalmaz. A továbbiakban ezen keret alapján foglalkozom 
részletesen az idegen nyelvi tantervek egyes aspektusaival.

1. ábra. Elméleti keret az idegen nyelvi tantervek tanulmányozásához: 
a tantervi rendszer strukturális felépítése
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Szükségletelemzés
A tantervek tervezése - bármely szinten - az oktatás céljának megállapításával kezdő
dik. Ennek érdekében mérik fel a társadalmi és egyéni igényeket, valamint az igények 
kielégítéséhez a megfelelő szükségleteket. A tantervfejlesztési szükségletelemzéseket 
abból a célból végzik, hogy (a) széles alapot biztosítson a tanítási-tanulási tartalom 
megállapításához; (b) olyan általános és specifikus célokat határozzon meg, amelyekkel 
a tanítás-tanulás követelményei és tartalma kidolgozhatok; (c) viszonyítási alapot 
nyújtson a folytonos értékeléshez, visszacsatoláshoz. A szükségletelemzés nem tekint
hető egyszeri és végleges eljárásnak. Az igények és a szükségletek egymással szoros 
összefüggésben lévő hierarchikus kapcsolatok rendszerében vizsgálhatók. A pedagó
giai rendszer különböző szintjeinek hatékony működtetéséhez különböző típusú elem
zésekre van szükség. Az eltérő felelősségű döntéshozók szerint a szükségletelemzések 
különböző szintekre oszthatók. A szükségletelemzések végrehajtását többféle modell 
(Munby 1978, van Ek-Trim 1990) segíti. Ahogy a tantervek története során a hangsúly 
fokozatosan átkerült a tartalmi közelítésű tantervekről a pszichológiai megközelítésre 
is épülő curriculumra, hasonló hangsúlyeltolódás észlelhető a szükségletelemzés terü
letén is. A tantervek összeállítását segítő kezdeti szükségletelemzések elsősorban a 
célszituáció nyelvészeti jellemzőinek feltárására irányultak, majd - ahogy azt a Munby- 
féle (1987) modell példázza - a távlati szükségletek megállapítására törekedtek. A 
további elemzések nemcsak a tanítási-tanulási folyamat végső céljainak, de a közelebbi 
céloknak, a nyelvtanulók tanulási szükségleteinek megállapításával is foglalkoztak. 
Hangsúlyozták az objektív igények és a szubjektív nyelvtanulási szükségletek megkü
lönböztetésének fontosságát, távlati és közvetlen tanulási célokat különítettek el, „ered
ményorientált” és „folyamatorientált” szükségletelemzések alapján osztályozott nyelv
tanulási célokat írtak le.

Célok, feladatok, követelmények
A társadalom és az egyén igényei, szükségletei, értékrendje, valamint az oktatási 
folyamat között a kapcsolatot a célok, feladatok és követelmények teremtik meg. Az 
idegen nyelvek oktatását is szabályozó tantervek műfajuknak megfelelő részletességgel 
tartalmazzák ezeket a tényezőket. A különböző szinteken megfogalmazott célrendszer 
akkor koherens, ha az egyre szűkebbé váló célmeghatározás mindvégig összhangban 
van a legáltalánosabban megfogalmazott célokkal. Az idegennyelv-oktatás tantervei
nek fejlesztése szempontjából különösen a következő három szinten lényeges a cél 
megragadása: (1) az alaptantervben rögzített társadalmi célok, (2) a kerettantervekben 
feltüntetett - az iskolatípusok szerint megfogalmazott - nyelvoktatási célok, valamint 
(3) a helyi tantervek (iskolai pedagógiai program, tantárgyprogramok) szintjén megha
tározott célok. Specializáltságuk alapján a nyelvoktatásban megkülönböztethetők az 
általános fejlesztési célok, valamint a nyelvi kompetencia kialakítására irányuló célok. 
Ezeken alapulnak a - további bontással taxonómiákba rendezhető - operacionalizált 
célok. Az általános célok konkrét követelményekké alakítása a tanítási célok olyan 
megfogalmazását jelenti, amely kitér (a) azokra a tevékenységekre, amelyeket a cél 
elérése érdekében a tanulónak el kell végeznie; (b) azokra a feltételekre, amelyek 
mellett ezeket a tevékenységeket végzi; valamint (c) a minimális szintre, amelyen a 
teljesítmény még elfogadható. Az általános taxonómiai modellek (Bloom taxonómiája) 
alapján dolgoztak ki az idegen nyelvek oktatására is taxonómiai modelleket (Valette és



24 KURTÁN ZSUZSA

Disick 1972, Stem 1992), melyek kognitív, affektiv és transzfer követelményeket 
fogalmaznak meg. Mindezekhez nyelvoktatási feladattípusokat és tevékenységeket is 
ajánlottunk. A magyarországi idegen nyelvi tantervek (Nemzeti Alaptanterv 1995, 
Kerettantervek 2000) ugyanis erőteljesen hangsúlyozzák az életkori sajátosságokat a 
fejlesztési követelményekben, ami jó támpontot ad a tevékenységek kiválasztásában, 
ugyanakkor a kognitív, affektiv és transzfer célok operacionalizálására, tanulási köve
telményekké alakítására nem adnak útmutatást. Véleményem szerint a követelmények 
tudatosítása teremt alapot a tanítási-tanulási folyamat tartalmának meghatározásához, 
megvalósításához és értékeléséhez, egyúttal azonban elősegíti a szükséges feladatok és 
tevékenységek tervezését is.

Az idegennyelv-oktatás tartalma
A tantervekben az oktatás tartalma - általános megfogalmazás szerint - a tanítási - 
tanulási folyamat céljainak megvalósítása érdekében meghatározott, kiválasztott és 
elrendezett ismeretek, információk, művelődési javak, alkalmazások és mindezek 
feldolgozásának rendszere. Az oktatási tartalom meghatározása a társadalmi és egyéni 
szükségletek, célok, feladatok és követelmények tükrében számos szempont figyelem
bevételével történik. A nyelvtudás - általánosan elfogadott értelmezés szerint - az 
idegen nyelv különféle kommunikációs szituációkban való helyes használata, a nyelv
tanulás célja pedig az ehhez szükséges kommunikatív képesség kialakítása. Ennek 
megfelelően az idegennyelv-oktatás tartalma magában foglalja a különféle beszédhely
zetekben megnyilvánuló általános és kommunikatív nyelvi kompetencia összetevőit, a 
meghatározott feladatok érdekében elvégzett nyelvi tevékenységeket, ezek nyelvi 
manifesztációját, a szövegeket, valamint az alkalmazott stratégiákat. A tartalomelem
zés kiindulópontja a nyelvoktatásban a kommunikációs szituáció vagy beszédhelyzet 
elemzése, amely tartalmazza a nyelvi interakciókban résztvevők szociokulturális hely
zetének, kapcsolatának, valamint a szövegalkotást, a közlést és a befogadást meghatá
rozó pragmatikai tényezőknek az összességét. Az élet különböző területeit felölelő 
beszédhelyzetek (közélet, magánélet, az oktatás világa, a munka világa) Biber (1988) 
modellje szerint tervezhetők.

Az általános kompetencia összetevői (1) a személyiség jellemzők, attitűdök, (2) 
ismeretek és tapasztalatok, valamint (3) jártasságok, készségek, képességek. A nyelv
tanulásban a következő összetevőknek van lényeges szerepe: önbizalom, kockázatvál
lalás, együttműködés, a nyelvi szabályszerűségek felismerése és használatuk képessé
ge, a társadalmi konvencióknak megfelelő viselkedés, általános és specifikus tevékeny
ségek. A nyelvoktatás tartalmának megvalósítása szempontjából fontos kompetencia 
fejlesztés összhangban áll az alaptantervben és a kerettantervekben - általános célként 
és követelményként - megfogalmazott személyiségfejlesztéssel. A tanulók motivációs 
és érzelmi karakterének, a tudás, valamint a szocializáció fejlődésének az elősegítése 
olyan tartalmi területek a nyelvoktatásban, amelyek megvalósításával az idegennyelv- 
oktatás egyben az általános tantervi célok és követelmények teljesítéséhez is hozzájárul.

A kommunikatív nyelvi kompetencia több modell alapján a következő összetevők
ből áll: lingvisztikái, szociolingvisztikai, pragmatikai, diskurzus és stratégiai kompe
tencia. Kialakításukhoz szükséges nyelvi tevékenységek: a befogadás, a produkció és 
a közvetítés, melyek interakciók során valósulnak meg. Ezek ismerete teremti meg az 
alapot a nyelvoktatási tantervek tartalmának kialakításakor a megfelelő műfajú és
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típusú szövegek kiválasztásához, a feladatok, tevékenységek és stratégiák tervezéséhez. 
A nyelvoktatási tartalom kiválasztását befolyásolta, hogy az idegen nyelvi tantervek 
hangsúlya, fókusza változott a nyelvközpontú felfogástól a folyamatközpontú nézetek 
figyelembevételéig. A minden idegen nyelvre érvényes megállapítások vezettek az 
idegen nyelvi tantervekben a tartalom részletes taxonómiai felsorolásához, amely a 
következőkből áll: kiejtés, nyelvtan, szókincs, pragmatikai elemek, interkulturális 
elemek, szövegek, tevékenységek, feladatok, stratégiák. A nyelvoktatási tartalom el
rendezhető a felépítés szerint, amely lehet: lineáris, spirális, koncentrikus és modulsze
rű elrendezés. A megjelenítés rangsora alapján megkülönböztetünk fokozatosság, 
komplexitás, gyakoriság, valamint hasznosság szerinti elrendezést. Az idegen nyelvi 
tantervekben különösen fontos a követelményekkel is összhangban lévő feladatok és 
tevékenységek szerinti tartalom elrendezés.

Tananyagok, tankönyvek
Az idegennyelv-oktatásban a tananyag a különböző kompetencia-modellek alapján 
értelmezett nyelvi tartalom meghatározott szempontok szerint kiválasztott és elrende
zett része, amely az általános kompetenciák fejlesztését is magában foglalja. A központi 
és helyi tantervek által meghatározott tananyagot a taneszközök jelenítik meg, melyek 
egyike a tankönyv.

A tankönyvek tudományos, pedagógiai és irányító funkciót töltenek be. Mindemel
lett a nyelvkönyvek nyelvhasználati modellt nyújtanak, a nyelven kívül ismereteket, 
tanulási stratégiákat és attitűdöket is közvetítenek. Lehetőséget biztosítanak a nyelvta
nulásra, interaktív segítséget jelentenek a tanulóknak és a nyelvtanároknak. Lényeges 
funkciójuk, hogy az elsajátítandó rendszerezett tananyagot megmutatják a tanulónak, 
ezáltal áttekinthetővé teszik a nyelvtanulási folyamatot. A nyelvtanárok szakmai fejlő
dését - tapasztalatuk mértékétől függően - segíthetik, új eljárásokat ismertetnek meg. 
A tankönyvek alapos ismerete, valamint a tanulási folyamatok, a tevékenységek, és 
azok irányításának értelmezése lényeges az idegen nyelvi tantervek fejlesztéséhez. Az 
idegennyelv-oktatás alakulásával, a tantervek változásával párhuzamosan, a tanköny
vek funkciója is jelentősen megváltozott az idők folyamán.

Az erősen centralizált oktatásirányítási rendszerben az úgynevezett tanárközpontú 
oktatás a tankönyv hangsúlyozott szerepével párosult. A nyelvoktatási tantervet, ezen 
belül a követelményeket mind a tanár, mind a tanuló számára a tankönyv testesítette 
meg. A tantervi szabályozás átalakulásával az idegennyelv-oktatás irányítása ma már 
nem a tankönyvek, hanem a követelmények alapján vizsgálandó. A tankönyvek elsőd
legessége helyett a tantervi követelményeknek jut központi szerep. A követelmények 
teljesítéséhez többféle út is vezethet, többféle tanmenet és többféle tankönyv felhasz
nálásával. A leglényegesebb a rendszer kialakítása, amelynek keretében sor kerül a 
tantervi követelmények alapján meghatározott tartalom, ennek megfelelően a tananyag, 
a nyelvkönyvek kiválasztására és feldolgozására. Ezekben az összefüggésekben mind 
a nyelvtanár, mind a tanuló szerepének újbóli értelmezése szükséges. A kommunikatív 
szemléletű tankönyvek a tanulók tevékenységével szorosan együtt tervezik a tananya
got, szükséges, hogy a tanuló maga is aktív részese legyen a nyelvtanulási folyamatnak. 
A nyelvtanár számára lényegessé vált a tanulás szervezésének és irányításának képes
sége, hogy értelmezni is tudja az összetett nyelvoktatási folyamatokat, és ennek 
megfelelően válassza ki a szükséges tankönyvet.
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A tantervi tartalom nyelvkönyvekben való megjelenítése két szempontból vizsgál
ható: (1) a tankönyvek általános koncepciója alapján (célcsoport, életkor, felhasználói 
jellemzők, belépési szint, elérendő tudásszint, módszertani koncepció, kiegészítő anya
gok), valamint (2) a tankönyvek részletes tanmenetének figyelembevételével (szerke
zeti felépítés, nyelvtan, szókincs, kiejtés, pragmatikai elemek, szövegek, témák, kultú
ra, interkulturális kommunikáció, stratégiák, tanulási technikák). Az „eurotantervek” 
tananyagokra vonatkozó ajánlásokat tartalmaznak.

A piaci lehetőségek közül a tankönyvválasztás folyamata a következő lépéseket 
tartalmazza: (1) a választási kritériumok meghatározását, (2) a szubjektív elemzést, 
vagyis a felhasználás kontextusának elemzését, (3) az objektív elemzést, amely arra 
irányul, hogy az adott tankönyv az alapvető kritériumok alapján mennyire felel meg az 
elvárásoknak, valamint (4) az összehasonlítást, melynek során a két elemzés eredmé
nyeit vetjük össze a csatlakozási pontok feltárása érdekében.

Értékelés
A curriculum-szemlélet térhódításával az értékelés ma már nemcsak a célok megvaló
sításának mértékéről és szintjéről való visszajelzés, hanem a tanulói teljesítmény 
mérésén túl a curriculum rendszerének valamennyi szempontjára kiterjed, információt 
ad. A tantervi értékelés elsősorban a tantervek alapelveit, a szükségleteket, célokat, 
követelményeket, a tantervek tartalmát, a tanterv szerkezetét, valamint a tantervek 
megvalósulásának folyamatait vizsgálja.

Tantervi értékelésre különböző szinteken és különböző résztvevőkkel kerülhet sor. 
A tantervi reformok előkészítése, illetve a tantervfejlesztés érdekében végzett kutatások 
közül kiemelkedő a teljesítménymérések visszacsatolása, az idegen nyelvi alapvizsga 
és érettségi vizsga reformjának előkészítése, a nyelvtanulási motiváció vizsgálata, 
nyelvválasztási döntések kutatása.

A nemzetközi, főleg angolszász gyakorlattal ellentétben Magyarországon aránylag 
kevés még az idegen nyelvi tantervi értékeléssel, hatásvizsgálatokkal, empirikus meg
figyeléseken alapuló tanítási-tanulási programok elemzésével foglalkozó - tudomá
nyos módszerekkel, elméleti megalapozottsággal készített - munka. A tantervértékelési 
modellek közül kiemelkedő Long (1983) folyamatorientált modellje, Pratt (1980) 
pedagógiai értékelés-modellje. A magyarországi gyakorlatban - az idegennyelv-okta- 
tást is magában foglaló - pedagógiai programok értékeléséhez az úgynevezett szakvé
leményt használják. A tankönyvek értékelése szorosan kapcsolódik a tantervihez: 
részben a tantervek tartalmának értékeléséhez járul hozzá, részben pedig a tantervi 
folyamatok értelmezésében van jelentős szerepe.

A tanítási-tanulási folyamat megvalósulása
Az osztályterem a tanítási-tanulási folyamat megvalósulásának színtere, ahol döntések 
eredményeképpen kialakított tervszerű munka folyik a tanárok, tanulók és tananyagok 
interakciójaként. A hierarchikus rendszer ezen alsó szintjére (a) a felsőbb szintek 
(intézményi, fenntartói, regionális, országos szint) döntései, valamint (b) a döntési 
eredmények (helyi tanterv, iskolai pedagógiai program, kerettanterv, alaptanterv, köz
oktatási törvény) érvényesek az oktatásszabályozási rendszer működése alapján. A 
felsőbb döntések hatása azonban a pedagógus osztálytermi döntésén múlik, ami lénye
gében arra irányul, hogy mit és hogyan tanítson.
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A magyarországi nyelvoktatásra jellemző, hogy a hosszú időszakon át tartó centra
lizált oktatásirányítás körülményei között a tanárok nem kényszerültek arra, hogy a 
tantervekkel behatóan foglalkozzanak, a központilag meghatározott egységes tankönyv 
jelentette a nem deklarált tantervet is. így a tanárképzés hagyományaiban sem fedezhető 
fel a hosszabb múltra visszatekintő tantervfejlesztésre irányuló komponens. A felerő
södött - és Magyarországon is érvényesülő - curriculum-szemlélet a tanár kompeten
ciáját is figyelembe veszi, arra erősen épít.

A nyelvtanár közvetítő, alakító, transzformáló vagy fejlesztő szerepet tölthet be. A 
hazai nyelvoktatásban végbement robbanásszerű változások korábban nem tapasztalt 
mértékben állítják új feladatok elé a nyelvtanárokat, akiknek aktív szerepük van az 
iskolai pedagógiai program, a helyi tanterv, a tantárgy-programok, valamint az egyéni 
tan tervek, az óravázlatok elkészítésében. A nyelvtanár maga is - nagyon fontos - 
döntéshozó. Ugyanakkor másokat is segít a különböző szintű döntések kialakításánál, 
elsősorban a tanulói teljesítmények interpretálásával. Ebben a szerepkörben konzultá
ciókon működik együtt a külső értékelőkkel. Együttműködésének hatóköre a tanulókon 
kívül kiterjed még a szülőkre, más tanárokra, tanácsadókra, igazgatókra. Egy másik 
szemszögből nézve pedig a tanár maga is érintett az - értékelésen alapuló - minőség
biztosításhoz vezető döntéshozatalban. A pedagógus annál hatékonyabban képes a 
különböző szintű döntésekhez szükséges információk visszacsatolására, minél inkább 
felkészült a tanítási/tanulási folyamat erősségeinek, gyengeségeinek kimutatására szol
gáló diagnosztizáló értékelésen túl a jelenségekre magyarázatot adó okok elemző 
értékelésére is.

A minőségpolitikát szolgáló intézményi, valamint a regionális (fenntartói) értéke
lések egyre hangsúlyosabban fordulnak a programok hatásának (végzettek aránya, 
elhelyezkedése, munkahelyi beválása), elfogadhatóságának (az intézmény külső meg
ítélése), valamint hatékonyságának (az eredmények és az anyagi befektetés összefüg
gései) vizsgálatára. A külső megítélésben fontos tényező az intézmény pedagógusairól 
és felkészültségükről kialakított kép. A hatékonyság növelése érdekében pedig nem 
kerülhető el a belső értékelés, az értő visszajelzések gyűjtése és visszacsatolása sem. 
A minőségbiztosításhoz tehát közvetve járul hozzá az osztálytermi munkát végző, a 
tanítási-tanulási folyamatokat szakmai párbeszédben interpretálni is képes pedagógus. 
A nyelvtanár aktív közreműködése a következő területek értelmező és elemző értéke
lésénél várható el: tervezési folyamat (igényfelmérés, tartalom kialakítás specifikusabb 
célok alapján), megvalósítás (alkalmazott módszerek, tananyagok, taneszközök, tan
árok és tanulók interakciója), valamint mérés, értékelés. A tervezési folyamat során a 
tanterv szerepét kell mindenekelőtt értelmeznünk. A curriculum alapvetően a nyelv 
taníthatóságáról és tanulhatóságáról való szemléletet tükrözi. A nyelvtanárnak értel
meznie kell a curriculum folyamatokat, hogy tudatosan irányíthassa az osztálytermi 
munkát. A tantervek viszonyítási alapot nyújtanak, ezért a mindenkori helyzetfelméré
sek, szükségletelemzések határozzák meg a további teendőket.
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