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„E könyv azért született meg, mert hiszünk 
abban, hogy csak az a pedagógus keltheti fel 
és tarthatja életben tanítványaiban a tanulás 
örömét, aki maga is szeret tanulni” (könyv
borító).

1997-ben jött ki a tanárok továbbképzé
séről szóló törvény, miszerint hét éven belül 
120 pontot kell továbbképzéseken össze
gyűjteni az aktívan dolgozó pedagógusok
nak. Nagyon jó dolog, hogy a tudásának 
fejlesztésére és frissítésére ösztönzik a pe
dagógusokat, csak ennek megfelelő tartal
mat is kell adni. „Munkánkkal ahhoz szeret
nénk hozzájárulni, hogy a tanártovábbkép
zések mind nagyobb örömforrásai legyenek 
szakmai életünknek” (könyvborító).

Egy akkreditációs rendszerben kellett a 
különböző továbbképzési programokat el
fogadtatni. Tartalmilag így valószínűleg 
megfelelnek az állam követelményeinek, de 
mi a helyzet a tanárok igényeivel? Mennyire 
fedi egymást a kettő? Mire szeretnének je
lentkezni és milyen lehetőségek vannak? Az 
eddigi meghonosodott gyakorlat mennyire 
állja meg a helyét a változó világunkban, 
ahol az internet elterjedésével az ismerete
ket nem csak az iskolából kapjuk meg. Meny
nyire korszerű a továbbképzési rendszer, 
mit kellene rajta változtatni?

A gazdaságban elterjedt módszer a piac
kutatás. Az oktatásban eddig nemigen fog
lalkoztak vele. Mivel itt is többféle lehető

ség közül választhatnak a továbbtanulni vá
gyók, és az oktatási intézmények között is 
kialakult mára egy versenyhelyzet, iskolák 
fennmaradása, hallgatói létszáma függ ettől, 
biztosan örülnek a könyvnek a továbbképző 
intézmények. Nagyon hasznos olvasmány 
ez a tanulmány a pedagógusoknak is és min
den érdeklődőnek.

A szerzők egy nagyon átfogó, részletes, 
de jól áttekinthető és könnyen kitölthető 
kérdőívet szerkesztettek a magyar oktatási 
rendszerről. Megpróbálták felmérni a peda
gógusok véleményét erről, hogy mennyire 
vált be a gyakorlatban, milyen lenne az ide
ális. A felmérést Fejér megyében végezték 
216 iskolában, ami közgazdasági gyakorlat
ban is nagyon nagy mintának számít.

A könyvben először nagyon szemlélete
sen elmagyarázzák a különböző pedagógus 
továbbképzési modelleket. Mindegyikben 
más dolog volt a fontos, más terület állt a 
középpontban, megvolt az előnye, hátránya. 
„Nincs tehát,királyi út’ az abszolút igazság 
felé” (p. 15). Az ilyen sarkított modellekből 
egyik sem tökéletes, de érdemes volt elol
vasni, mert mindegyikből van olyan rész, 
amit jó lenne átvenni, amin érdemes elgon
dolkodni. Nagyon sok érdekes dolgot tuda
tosít, amit jól lehet hasznosítani. A cél „a 
továbbképzés hatékonysága” (p. 30).

A 2. fejezetben leírják, amit a vizsgálat
ról tudnunk kell: céljait, eszközeit. A jó to
vábbképzés rugalmasan alkalmazkodik az 
igényekhez és képes felkészíteni a pedagó
gusokat, hogy még jobban tudják végezni 
munkájukat. A kutatásuk egy „gyorsfény
kép” a régió pedagógusairól és a tanárto
vábbképzésről. Más megyékben is hasonló 
lehet a helyzet. A megkérdezéseket nagyon 
szakszerűen készítették elő és folytatták le.

A válaszok nagyon érdekesek. A vizsgá
lat eredményei nagyon átfogóan leírják a 
pedagógusok helyzetét, pályaválasztását, 
mobilitását, körülményeit, jövőképét. Érde
mes elgondolkodni rajta és összehasonlítani 
a saját környezetünkkel.

Végül keretszerűen visszatér és a vála
szok tükrében elemzi végig a különböző
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tanárképzési modelleket. Nagyon fontos 
adatok egyrészt a fenntartó és az intézmé
nyek felé, másrészt azok az iskolák felé, 
ahonnan a tanárok elindulnak, hogy majd a 
legújabb, korszerű tudással felvértezve ok
tassák tovább a diákokat.

Mikoláné Mérai Györgyi

Papp Vanda, Tóthné Bükki Edit 
és Vogelné Takács Gabriella
Cél: A gazdasági szaknyelvi 
vizsga
Angol-német
TRI-MESTER: Tatabánya, 2002. 152 p.

Napjainkban egyre növekszik a gazdasági 
életben az szaknyelv idegen nyelven való is
meretének a jelentősége. Az iskolában tanított 
anyagnak gyakorlatközpontúnak kell lennie, 
a szükségletek reális felmérésén kell alapul
nia. Nemcsak a vizsgákat kell a diákoknak 
sikeresen letenniük, hanem meg kell állniuk a 
helyüket a gazdasági és üzleti élet színterein 
az interkulturális kommunikációban is, hiszen 
a jelenleg működő vállalkozások nagyobb ré
sze külföldi tulajdonban van. Ehhez alkalmaz
kodnak nyelvoktatásukban a közgazdasági, 
kereskedelmi jellegű felsőoktatási intézmé
nyek is, amelyek közül eddig a Budapesti 
Gazdasági Főiskola szerezte meg az akkre- 
ditációt a nagyobb idegen nyelvekből.

A tatabányai Modern Üzleti Tudomá
nyok Főiskolájának nyelvoktató gárdája pe
dig arra vállalkozott, hogy hallgatóik szá
mára olyan jegyzetet írjon, amely felkészít 
a német és angol írásbeli és szóbeli vizsgáira 
(szigorlat), ugyanakkor azonban módszer
tani alapelvei és gyakorlati útmutatásai ré
vén is értékes segítséget nyújt - akár önálló 
feldolgozásra is - minden, a témát sikeresen 
feldolgozni akaró „célszemélynek” . Bátran 
ajánlható tehát mind iskolai, csoportos, 
mind egyéni felkészítésre és felkészülésre.

A szigorlat célja a szerzők szerint az,

hogy „a középiskolai nyelvi alapokra épülő, 
a főiskolán szaknyelvi ismeretekkel kiegé
szített nyelvtudást írásban és szóban komp
lex módon mélje.” A jelölt „tudjon kapcso
latot felvenni, telefonálni, tárgyalni, üzleti 
leveleket fogalmazni, jelentéseket írni, vi
tákban részt venni, hosszabb idegen nyelvű 
szöveget értelmezni” (p. 8).

A tanulói-tanári autonómia fejlesztésének 
jegyében ez az első, a recenzens által látott, 
szakmai nyelvvizsgára felkészítő jegyzet, 
amely ismerteti a tantárgyfelvételi struktúrát, 
tanácsokat ad a szigorlat (vizsga) optimális 
időpontjának kiválasztásával kapcsolatban és 
egyéb, a vizsga szempontjából lényeges kér
désekben, sőt, paralingvális eszközök leírásá
val is ösztönöz a célorientált nyelvelsajátítási 
stratégiák és technikák tudatos alkalmazására.

A bemutatott nyelvi anyag autentikus 
szövegei frissek, érdekesek és motiváló ere
jűek. Dicséretes a szövegforrások pontos 
megadása, a szövegek tematikus sokszínűsé
ge, az újabb keletű üzleti fogások bemutatása 
és a gyakorlásra szánt anyag mennyisége.

Egyetlen vizsgamódszertani alkotóelem 
nem szerepel a könyvben - és ez a mérés
értékelés mintáinak bemutatása. Minden 
hallgatót és tanárt (a szakavatott és laikus 
olvasót is) érdekli, hogy az elsajátítási folya
mat mennyire sikerült, az elvégzett munka 
a vizsgán hogyan tükröződik, az értékelési 
kritériumok milyen skálán és milyen leírási 
jellemzőkkel érvényesülnek. Az átlátható
ság (transzparencia) jegyében a követelmé
nyek és az eredményesség rendszerének be
mutatása lenne talán a következő lépés.

A bevezető ismertető után a vizsgaré
szek tárgyalása következik, amelyet feladat
gyűjtemény követ és irodalomjegyzék zár. 
Az egyes feladatoknál a szövegekben is elő
fordulnak friss szakirodalmi utalások, ame
lyek a szerzők nyitottságát, tájékozottságát 
bizonyítják.

„Az írásbeli vizsga részei” fejezetben a 
fordítás, a tömörítés és a grafikonok, dia
grammok leírása feladatokhoz adnak a szer
zők példákat, mintaszövegekkel és megol
dásokkal. Külön kiemelendő a fordítás fel-


