
„Világ - nyelv"
Az Oktatási Minisztérium 

stratégiája az idegennyelv-tudás fejlesztéséhez

Az Oktatási Minisztérium új, átfogó nyelvoktatás-politikai stratégiája több évtizedes 
hiányt pótol, s így hatékonyan járulhat hozzá ahhoz, hogy a magyarországi idegen- 
nyelv-oktatás egységes és eredményes rendszerré válhasson. A fejlesztés a jelenlegi 
helyzet feltárásával és a jövőkép megfogalmazásával kezdődik. A célok megvalósítását 
konkrét programok kidolgozásával, valamint az idegen nyelvekre szánt időkeret átren
dezésére vonatkozó ajánlással és adókedvezményt biztosító jogszabályi módosítással 
szeretnénk elérni.

A stratégiát a következő, három részből álló dokumentum részletezi. A helyzet
elemzést, amely röviden összegzi az idegen nyelvek oktatásának főbb kérdéseit, a jövő
kép követi a célok és a fejlesztés alapelveinek körvonalazásával. Ezután részletesen 
szól a fejlesztés egyes területeiről, a beavatkozás lehetőségeiről, a kitörési pontokról. A 
harmadik rész annak a kilenc programnak, ezen belül 21 projektnek a tervezetét tartal
mazza, melyek a stratégia megvalósításának csupán első, az újszerű folyamatokat elin
dító lépéseit biztosítják. A programok megvalósításában 2003 a kipróbálás éve, mely
nek célja a projektek további finomítása, esetleges hiányosságok feltárása. Ezek alap
ján történhet a programok kiszélesítése 2004-től, amikortól a nyelvtanulás megjelenik a 
Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai közt is.

A programtervezetek a koncepció általános céljaira és alapelveire épülnek, neveze
tesen:

• Többségük a közoktatást célozza meg, mivel az idegen nyelvi alapképzésnek itt 
kell megvalósulnia.

Készült Medgyes Péternek, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkárának irányításával a 
„Bölcsek tanácsa” (tagjai: Bárdos Jenő, Básel Péter, Csapó Benő, Enyedi Ágnes, Illés Éva, 
Kontra Miklós, Nikolov Marianne és Szépe György), valamint az Oktatási Minisztérium Nyelvi 
Bizottsága (tagjai: Boldizsár Gábor, Derdák Gábor, Dobosné Sárvári Judit, Fazekas Márta, 
Jánváriné Lux Zsófia, Kapitánffy Johanna és Kolosiné Bene Krisztina) munkájának eredmé
nyeképpen. Koordinátor Öveges Enikő.

A stratégia jelen változatát 2002. decemberében hagyták jóvá miniszteri szinten. Gyakorlati 
megvalósulása az a „Világ - nyelv” pályázati csomag, amely február utolsó hetében került fel az 
Oktatási Minisztérium és a Tempus honlapjára, ott lehet pályázni az egyes programokra. A 
2003-as év próbaévnek számít, amelynek tapasztalatai alapján a program 2004-ben kiszélesedik 
és finomodik majd.
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• Feltételrendszerükkel hatékonyan járulnak hozzá az esélyteremtéshez.
• A mennyiségi szempontokon túl (óraszámok, csoportbontás) a minőségre össz

pontosítanak, és a fejlődést innovatív módon közelítik meg.
• A fejlődést nem csupán kötelező változtatásokkal kívánják előmozdítani, inkább 

lehetőségeket teremtenek.
• A nyelvtanulási környezetet egységben kívánják kialakítani: a tanórán belül, a 

tanórán kívül és az iskolán túl egyaránt fejlesztésre törekszenek.
• A tanköteles korúak mellett a felnőtt lakosság egészének nyújtanak esélyt, előse

gítve az egész életen át tartó tanulás beépülését a magyar oktatási gyakorlatba.
• Elősegítik az informatika és a nyelvoktatás intézményes együttműködését, hozzájá

rulnak a Sulinet Expressz keretében zajló fejlesztések hatékonyabb kihasználásához.
Javasoljuk az intenzív nyelvoktatás bevezetése érdekében az idegen nyelvekre szánt 

időkeret átrendezését. Ennek értelmében a gimnáziumokban az idegen nyelv oktatását 
úgy célszerű megszervezni, hogy az óratervben az idegen nyelvek oktatására rendelke
zésre álló időkeretből valamennyi évfolyamon legalább heti öt órát az első idegen nyelv 
oktatására fordítsanak. Ettől akkor érdemes eltérni, ha a tanórát olyan tanulóknak szer
vezik, akik már előrehozva letették az emelt szintű nyelvi érettségit (illetve bevezetésig 
a középfokú állami nyelvvizsgát). Ezután a tanulók felveszik a második idegen nyelvet, 
ugyancsak minimum heti öt órában. Természetesen az idegen nyelvi órakeretből fenn
maradó egy órát a szabad időkeretből kipótolva az iskolák korábban is bevezethetik a 
második idegen nyelv oktatását. Mindez vonatkozik a szakközépiskolákra is, amennyi
ben oktatnak második idegen nyelvet.

A 2001. évi Cl. tv. a felnőttképzésről törvényhez kapcsolódóan, jogszabályban 
meghatározott módon, az SZJA törvény tervezett módosításával a jövőben adókedvez
ményt vehet igénybe minden olyan felnőtt állampolgár, aki akkreditált nyelvi képzés
ben vesz részt. Ez azt jelenti, hogy a magánszemélyek összevont adóalapjuk adóját 
csökkenthetik a képzési díj 30 százalékával, maximum 60 ezer forinttal.

1. Helyzetelemzés: eredmények és problémák
A nyelvtudás
Az elmúlt évtizedben a nyelvtudás társadalmi értéke radikálisan megváltozott. A hasz
nálható nyelvtudás számos területen a munkahely megszerzésének és megtartásának 
elengedhetetlen feltételévé vált, és a magánéletben is egyre gyakrabban van szükség 
nyelvismeretre. Ennek felismerése nyomán felértékelődött a nyelvtudás presztízse, a 
nyelvtanulással kapcsolatos attitűdök mind az iskolás tanulók, mind a felnőtt népesség 
körében kedvezőek. Ugyanakkor a használható nyelvtudás szintje alig változott, euró
pai összehasonlításban sem az elért szint, sem a fejlődés üteme nem megfelelő. A kilenc
venes évek közepe táján a lakosság alig 12 %-a állította magáról, hogy használható nyelv
tudással rendelkezik, és ez az adat lényegesen mára sem változott. Ezt jelzi, hogy a felső
oktatásban az első évre beiratkozott diákok közül mindössze 20 % rendelkezett középfo
kú C típusú államilag elismert nyelvvizsgával 1997 és 2000 között. Megállapítható, 
hogy a jelenlegi nyelvoktatás csak részben tud megfelelni a társadalmi elvárásoknak.

A közoktatás
A közoktatásban megszerezhető nyelvtudás átlagos színvonala elmarad a kívánatostól. 
A szülők valamennyi középiskola típusban a nyelvórákra költenek legtöbbet a fizetett
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különórák közül (nyelvórák 72 %, míg pl. számítástechnika csupán 18 %), ami jelzi, 
hogy az iskola önmagában nem tudja megvalósítani a nyelvoktatással kapcsolatos cél
jait. Néhány iskolából kiváló nyelvtudással rendelkező tanulók kerülnek ki, az ő 
szocio-kulturális hátterük az átlagosnál előnyösebb, rendszerint korábban kezdik az 
idegen nyelvet tanulni, az átlagosnál magasabb óraszámban, jobban képzett és stabi
labb tanári gárdától. Bár a többi tantárgyra szintén igaz ez a megállapítás, a családi 
háttér meghatározó szerepe az idegen nyelvek esetében sokkal erősebb, mint más tár
gyaknál.

A korai kezdés
A nyelvoktatás kezdetét a világ minden táján az iskolák egyre korábbi időpontra teszik. 
A közfelfogással ellentétben azonban az idegen nyelvi programok minél korábbi idő
pontra való csúsztatása csak a megfelelő körülmények folyamatos megléte esetén járul
hat hozzá a nyelvtudás eléréséhez. A feltételek között szerepelnek a célnyelvet kiválóan 
beszélő, szakmailag jól képzett tanárok, a reális célok, az életkori sajátosságoknak 
megfelelő tananyagok és eljárások, a megfelelő gyakoriságú és felmenő rendszerű fog
lalkozások stb. Ellenkező esetben a diákok korán elveszítik motivációjukat, fejlődésük 
megtorpan.

Az óraszám
A nyelvtanulással töltött évek száma mellett a heti óraszám a másik konkrét adattal ki
fejezhető tényező, mely befolyással lehet a nyelvtudásra. Egy nyelvileg és módszerta
nilag jól képzett tanár azonban, aki változatos eszközökkel vonja be tanulóit az órai 
munkába, nagyobb hatásfokkal, eredményesebben dolgozik, mint kevésbé felkészült 
kollégája. Ezért stratégiai kérdés a nyelvoktatás és a nyelvtanárképzés hatékonyságá
nak vizsgálata és növelése.

Bár a korábbi európai dokumentumok tartalmaznak óraszámokra vonatkozó adato
kat, mivel empirikusan nem igazolták ezek megbízhatóságát, a legutóbbi publikációk
ban már nem is szerepelnek számok. A tanulók életkora, a tanulás intenzitása, a tanár 
nyelvi és módszertani felkészültsége, a diákok egyéni különbségei mellett egyéb ténye
zők sora befolyásolhatja a megfelelő óraszámot.

Intenzív nyelvoktatás
Problematikus még az első és második idegen nyelv hasonló szintű elsajátításához 
szükséges idő kérdése: a második nyelv elsajátításához feltételezhetően kevesebb idő is 
elegendő, mint az elsőhöz. Ugyanakkor tény, hogy ugyanannyi órában intenzívebb kur
zusokon eredményesebb és egyben motiválóbb is az előrehaladás, mint a hosszabb idő
re széthúzott, azonos óraszámú programokban. Ez az alapja a jövőképben felvázolt ja
vaslatunknak, melynek értelmében célszerű lenne átrendezni az első és a második ide
gen nyelvre szánt órakeretet.

Tudásbeli különbségek
Az iskolák, iskolai osztályok teljesítményei között az idegen nyelvek tekintetében is 
nagyok a különbségek. Ezt a tényt a kilencvenes évek végén és 2000-ben végzett felmé
rések adatai igazolják. Eszerint az általános iskolát végzett szülők gyermekei csak a ti
zenegyedik évfolyamra érik el azt a szintet, amelyet az egyetemet végzett szülők gyér-
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mekei már a hetedik évfolyamon elérnek. Ekkora különbségeket csak az uniformizált - 
mindenkinek ugyanazt ugyanannyi ideig nyújtó - oktatási stratégia radikális megvál
toztatásával lehet kiegyenlíteni.

A nyelvtanárok
A közoktatás egészét tekintve ma már nincs krónikus nyelvtanárhiány (többek között a 
három éves nyelvtanárszak beindításának, valamint az orosz tanárok átképzési prog
ramjának köszönhetően), de nagyok a regionális, valamint a település- és iskolatípus 
szerinti különbségek a tanárok képzettsége, szakértelme, általános pedagógiai és mód
szertani kultúrája tekintetében. A különféle tanárképzési, átképzési, továbbképzési és 
csereprogramok révén a nyelvtanárok egy szűkebb csoportjának szakmai fejlődése 
igen látványos volt, ugyanakkor még mindig nagyon sokan gyenge nyelvi és szakmai 
felkészültséggel, elavult szemléletmóddal, korszerűtlen módszerekkel tanítanak. Egy 
2000 májusában, az angol és német nyelvre vonatkozó országos reprezentatív felmérés 
adatai szerint a leggyakrabban alkalmazott nyelvórái tevékenységek a frontális osztály
munkában szervezett fordítás, hangos felolvasás és nyelvtani gyakorlás, melyek háttér
be szorítják a kommunikatív készségeket fejlesztő eljárásokat.

A közoktatásban dolgozó nyelvszakosok jövedelmi viszonyai a többi kollégáéhoz 
hasonlóan alakulnak: ők is alulfizetettek és túlterheltek. Nyelvszakos tanárokból túlter
melés van: 2001-ben 4105 nyelvszakos oklevelet adtak ki a felsőoktatási intézmények, 
ám a jól képzettek és frissen végzettek közül csak kevesen helyezkednek el a közokta
tásban. Még 2000-ben is 8-10 %-ra tehető azoknak az aránya, akik nyelvszakos diplo
ma nélkül tanítanak angolt vagy németet, míg más nyelvekből ennél is magasabb az 
arány. Ezen a téren a szeptemberi bérrendezés várhatóan kedvező változást idéz elő, bár 
pontos adatok erről ma még nem állnak rendelkezésre.

A tanárképzés
A nyelvszakos tanárok képzésének jelenlegi tantervét hátrányosan változtatták meg az 
új, kredit alapú tantervekben megjelent képesítési követelmények. Az új rendelet ismét 
hátrányos helyzetbe hozta a szakmódszertant, a tanítási gyakorlatot és a mentorképzést. 
A leendő tanárok idegen nyelvű szakmai képzésére fordítható időkeret jelentősen csök
kent, a nemzetközi összehasonlításban is színvonalas programok visszafejlődtek. A 
nyelvpedagógus hallgatókat a jelenlegi képzés sem nyelvi, sem módszertani szempont
ból nem megfelelően készíti feljövendő pályájukra.

Az általános iskola alsó tagozatán tanító nyelvszakosok egy része átképzett, a kicsikkel 
való foglalkozásra kevéssé van felkészítve. Ugyanakkor az idegen nyelvi műveltségi terü
letet végzett tanítók jelentős része felső tagozaton vagy középiskolában tanít, és megfelelő 
szakképzettség hiányában kiegészítő szakos egyetemi programokban vesz részt. Ugyanez 
áll az általános iskolai tanárokra, akik középiskolai állásuk megtartásához kénytelenek to
vábbtanulni. Az általános iskolai, ezen belül főként az alsó tagozatos nyelvtanítás szakmai 
presztízse nem éri el a középiskolákban és a felsőoktatásban dolgozó nyelvtanárokét.

A továbbképzés
A pedagógus-továbbképzési programok eddig nem járultak hozzá lényegesen az ide- 
gennyelv-szakosok nyelvi és módszertani kultúrájának javításához. A színvonalukban 
kiváló akkreditált programokra kevés a jelentkező, mivel a tanárok és munkaadóik
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előnyben részesítik a diplomát adó kiegészítő egyetemi képzést, mely kevéssé járul 
hozzá a tanárok nyelvi és módszertani tudásának fejlesztéséhez. A nyelvszakosok 
egyébként jóval több továbbképzésben részesültek már eddig is, mint az egyéb szakos 
kollégáik. Jelenleg a külföldi kiadók által szervezett kurzusok a legnépszerűbbek.

A nem nyelvszakos tanárok nyelvtudása
Miként az egész népesség körében, a nem nyelvszakos tanárok között is alacsony a 
nyelvet tudók aránya. Emiatt a pedagógus társadalom - amely egyébként a diplomások 
legnépesebb csoportja - nem nyújt megfelelő modellt a diákok számára a nyelvtudást és 
az idegen nyelvek használatának fontosságát illetően. A nyelvtudás hiánya - mint min
den értelmiségit - a tanárokat is akadályozza szakmai fejlődésükben, a modem kor kí
nálta lehetőségek kihasználásában, de főként abban, hogy ezekhez tanítványaikat hoz
zásegítsék.

Nyelvoktatás a felsőoktatásban
A felsőoktatásban szintén gondot okoz a nyelvtudás hiánya: nyelvvizsga-bizonyítvány 
híján sokan nem kapják meg diplomájukat. A felsőoktatási intézményekben, néhány ki
vételtől eltekintve, az idegen nyelvű szakoktatás hiányzik, a szakma és a nyelvtudás to
vábbra is elkülönül. A hallgatókat nem készítik fel szakmai fejlődésükhöz szükséges 
idegen nyelvi anyagok használatára, akadályozva ezzel nemzetközi mobilitásuk kibon
takozását. A felsőoktatás nincs felkészülve a súlyos hiányok pótlására, a diákok megle
vő nyelvtudásának fenntartására és továbbfejlesztésére.

A nyelvoktatás keretei
Az európai dokumentumok a soknyelvű, multikulturális oktatást, az önálló és élethosszig 
tartó tanulást jelölik meg célként, és legalább két élő idegen nyelv oktatását javasolják a 
közoktatás számára. Mindez javaslat, melyet minden ország lehetőségeihez mérten integ
rál nyelvpolitikájába. Ma a közoktatásban résztvevők alacsony arányban tanulnak két ide
gen nyelvet. Az 1999/2000-es tanévben az ország összes általános iskolájában az alsó tago
zatos kisdiákok közel fele tanult valamilyen idegen nyelvet, és a diákok 3,9 %-a második 
idegen nyelvet. A középfokú oktatási programokban a szakiskolákban az egy tanulórajutó 
nyelvek száma 0,47, a szakközépiskolákban 1,04, a gimnáziumokban 1,91.

A tantervek tartalmaira és szintjeire vonatkozó ajánlások is olvashatók az európai do
kumentumokban. Ezek szerint a nyelvtudás többkomponensű: a hagyományosan tanított 
nyelvtani ismeretekkel azonos fontosságúak azok a kompetenciák, melyek az életszerű 
nyelvhasználatot teszik lehetővé. Ezek a korszerű nyelvpedagógiai elméletek beépültek a 
NAT-ba, a kerettantervi követelményekbe és az idegen nyelvi vizsgareformba.

A nyelvtudás mérése
A közoktatás nem rendelkezik megbízható értékelési- és vizsgarendszerrel, jelenlegi 
formájában az érettségi sem mutat reális képet a diákok nyelvtudásáról. A diagnoszti
kus, a tanulást közvetlenül segítő, ellenőrző, önellenőrző értékelés eszközei nem terjed
tek el. Nincsenek bemért életkori standardok, a monitor jellegű felmérések rendszere 
még nem épült ki. A minősítés, a tudás elismert dokumentálásának funkcióját évek óta 
a külső, anyagi terheket jelentő nyelvvizsgák töltik be. Ezen a helyzeten a 2005-ben be
vezetendő érettségi rendszer változtathat.
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2. Célok, alapelvek, jövőkép
2.1 Célok
Hosszabb távon el kell érni, hogy Magyarország felzárkózzon az idegen nyelveket be
szélő európai országok sorába. Ennek érdekében a közoktatásból kilépő minden diák 
feltétlenül tudjon egy, lehetőleg két idegen nyelven annyira, hogy igényeinek megfele
lően tudjon továbbtanulni és munkát vállalni. Legyen képes nyelvtudását fenntartani, 
továbbfejleszteni és további idegen nyelveket megtanulni. Ebben a tekintetben a kisebb 
nyugat- és észak-európai országok szolgálhatnak számunkra modellként.

A közoktatásban megszerezhető nyelvtudás legyen használható, és erről a tanulók 
kapjanak megbízható és dokumentálható visszajelzést. Váljon természetessé, hogy 
bármilyen iskolai eredményt ér el valaki, idegennyelv-tudását legyen képes munkájá
ban, szakmájában kamatoztatni, a mindennapi életben használni. A jövőben nem lehet 
a nyelvtudás az értelmiségiek privilégiuma. Az esélyegyenlőtlenséget csökkentve el 
kell érni, hogy a közoktatásból kikerülő fiatalok tudjanak idegen nyelveket. Mivel nap
jainkra az angol vált a nemzetközi kommunikáció első számú nyelvévé, minden diák
nak legyen lehetősége angolul tanulni.

Középtávon el kell érni, hogy minden pedagógus megfeleljen azoknak a normák
nak, amelyeket a tanulóktól is elvárunk. Rendelkezzenek magas szintű nyelvtudással 
legalább egy nyelvből, és beszéljenek még egy nyelvet középszinten. Tudjanak idegen 
nyelvű szakirodalmat olvasni, legyenek képesek felkészülni tantárgyuk idegen nyelven 
történő tanítására. A tanárok e tekintetben is szolgáljanak mintaként tanítványaik szá
mára, a nyelvtanulás legyen az egész életen át tartó tanulásuk része.

Az iskola rendelkezzen az idegen nyelvű források széles skálájával, és a közvetlen 
tanulást segítő taneszközök mellett biztosítsa a szabadidő eltöltésének értelmes lehető
ségeit is az általa kínált idegen nyelveken (szak-, tan- és ismeretterjesztő könyvek, 
Internet, videó és multimédiás anyagok, újságok, TV-műsorok stb.). Ennek érdekében 
az iskolák váljanak nyitottabbá: a tanórákon túl is legyenek nyitva az informatika-ter
mek és a könyvtárak.

2.2 Alapelvek: a reformok hatékonyságának kritériumai
A közoktatás lassan alakítható, bonyolult rendszer. Tartós változást csak rendszerszerű 
beavatkozástól várhatunk. A sikeres nyelvoktatás-reformhoz figyelembe kell venni né
hány irányítási és oktatáselméleti alapelvet.

1) Olyan egyszeri, nagyobb horderejű beavatkozásra van szükség, amelynek ered
ményei reális ráfordítás mellett fenntarthatóak. A rendelkezésre álló forrásokat csak 
olyan elosztásban és ütemben szabad rendelkezésre bocsátani, melyet a rendszer haté
konyan fel tud használni.

2) Sokirányú, egymást erősítő beavatkozásra van szükség. Meg kell találni azokat a 
pontokat, amelyek meggátolják a visszarendeződést. Ilyenek például a tanárképzés és a 
kutatás-fejlesztés színterei.

3) A különféle terveket egymással összehangoltan, szinergikusan kell megvalósíta
ni. Kiemelten fontos koordinációs lehetőségeket nyújt például a tanárképzés átfogó re
formja és az új kommunikációs-információs technológiák elteijesztése.

4) A tanulás hatékonysága főként a tanulási környezet megteremtése és a környezet
tel való interakció révén növelhető. Ezt a célt szolgálja az iskola kapuinak tágabbra nyi
tása, a nyelvtanulást segítő eszközök hozzáférhetővé tétele.
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5) Csak azok a készségek és képességek maradnak fenn tartósan, amelyeket a ta
nuló a tanulás közvetlen kontextusán túl folyamatosan tud alkalmazni. Ilyen nyelvtu
dást az adekvát szituációkban való tanuláson keresztül lehet a leghatékonyabban elsa
játítani.

6) A kognitív képességekkel azonos figyelmet érdemelnek a tanulás „lelki erőforrá
sai”. A nyelvoktatás alapvető célja, hogy a tanulás igénye, motivációja, szokásrendsze
re azután is fennmaradjon, hogy a tanuló kikerült a közvetlen iskolai kontextusból.

7) A nyelvoktatás fejlesztésének számos más területen van járulékos haszna rövid 
távon is. Segítheti az anyanyelvi tudás elmélyítését, és módszertani megújulást hozhat 
más területeken is.

2.3 Jövőkép
Az iskola szerepe
A nyelvoktatás általános fejlesztése érdekében mindenekelőtt az iskolákat kell a hasz
nálható nyelvtudás hatékony közvetítőjévé tenni: a közoktatásból a tanulók használha
tó és fejleszthető nyelvtudással kerüljenek ki. E cél érdekében a tanároknak a diplomá
sok átlagát meghaladó nyelvtudással kell rendelkezniük. Ehhez négy támadási ponton 
kell eredményeket elérni: (1) a nyelvtanárok képzése, továbbképzése (4. program); (2) 
a nem nyelvszakos, de egy idegen nyelvet már jól tudó tanárok felkészítése a szaktár
gyuk idegen nyelven történő oktatására (2. program); (3) minden tanár segítése a meg
felelő szintű nyelvtudás elérésében (l.A és 9. program); és (4) a nyelvtanulási környe
zet fejlesztése (1. program).

A nyelvszakos tanárok képzése
A korai oktatási programok hatékonysága a jövőben kulcsszerepet játszhat a nyelvtanu
lás eredményességének növelésében. Ennek érdekében az idegennyelv-oktatási felada
tok ellátására jogosult tanítók képzésében is változtatásra van szükség: több figyelmet 
kell fordítani az életkori sajátosságoknak megfelelő nyelvtanítási módszerek elsajátítá
sára és a tanítók nyelvtudásának emelésére. Mivel azonban a kerettanterv 4. osztálytól 
teszi kötelezővé az idegen nyelvek tanulását, az 1-3. évfolyamon tanulók oktatásával 
kapcsolatos elképzelések csak a további fejlesztési munkálatok során kapnak majd he
lyet a stratégiában.

Az elmúlt évtized során nemzetközi színvonalú nyelvszakos tanárképzési progra
mok valósultak meg. Ezek vívmányait kell megtartani és integrálni a megújuló tanár
képzésbe és továbbképzésekbe ( 1 .B, 4. és 6.A projekt). A tanárok nyelvi és módszertani 
felkészítése a jelenleginél több figyelmet érdemel.

Továbbképzés
A továbbképzés és a szakmai fejlődés ideális keretéül szolgálhatnak a helyi munkacso
portok (l.B projekt). Ezek létrehozása osztálytermi megfigyelésre, közös projektekre 
(új anyagok, tantárgy oktatása idegen nyelven, mérések) indokolt. Fontos volna a taná
rokat motiválni, hogy részt vállaljanak saját fejlődésük elősegítésében. Legyenek a to
vábbi projektek között olyanok, amelyek az osztálytermi megfigyelések és kutatások 
eljárásait integrálják.

Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni az olyan programokra, amelyek a nyelvpe
dagógiai fejlődésre irányulnak, a nyelvtanítás szempontjából közvetlenül relevánsak.
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Ilyenek például a mérés és értékelés terén indított továbbképzési programok (6.A pro
jekt), melyek részévé válhatnak a hatályos jogszabályok szerinti, hét évenként kötelező 
továbbképzéseknek.

A nem nyelvszakosok nyelvtanulása
Mivel a tanárok nyelvtudásáról alig állnak rendelkezésünkre használható adatok, szük
ség lenne egy általános helyzetfelmérésre. így pontosan rögzíthetnénk a kiinduló álla
potot, amihez képest a fejlesztés hatását meg lehet ítélni.

A nem nyelvszakos tanárok számára meg kell fogalmazni egy olyan idegen
nyelv-tudási követelményrendszert és nyelvtanulási programot, amely lehetővé teszi 
azt, hogy 10-15 év múlva minél több tanár rendelkezzen használható nyelvtudással. 
Ilyen elvárások lehetnek például a következők:

1) a tanárok kapjanak támogatást nyelvtanfolyamokon való részvételre és nyelv
vizsga letételére,

2) minden tanár sajátítsa el a tanári hivatás és tantárgyának szaknyelvét valamelyik 
világnyelven (2.B és 2.C projekt).

Mivel a felsőoktatásból kikerülő friss diplomásoknak már rendelkezniük kell kö
zépfokú nyelvtudással, a helyzet várhatóan javulni fog, de ennek ütemét gyorsítani kell. 
A nyelvi készségek fejlesztéséhez, a szakmai nyelv elsajátításához és a második idegen 
nyelv megtanulásához hosszabb távon is szükség lesz egy ilyen program fenntartására.

A színvonalas nyelvtudás megszerzése révén a tanári szakma általános presztízse ja
vulna, a kontraszelekció megfordításának egyik hatékony eszköze lehetne.

A tartalom-alapú nyelvoktatás
A használható nyelvtudás elsajátításának egyik leghatékonyabb módja az ún. tartalom
alapú vagy két tannyelvű idegennyelv-oktatás, melynek során az idegen nyelvet a taní
tás nyelveként használják. Más szóval a tanulók valamely tantárgy vagy tantárgyak 
egyes részleteit idegen nyelven tanulják. Erre a feladatra a tanárokat fel kell készíteni 
(2. A projekt). Főként azokra számíthatunk, akik valamely világnyelvet már jól tudnak.

A szakmai-nyelvi képzésre az erre a célra kidolgozott és akkreditált tanár-tovább
képzési programok lennének a legalkalmasabbak (2.C projekt). Ehhez azonban az 
egyetemek speciális képzési kapacitásait is javítani kell.

Néhány kivételtől eltekintve a hazai egyetemeken nem folyik szaktárgyak idegen 
nyelven történő oktatása (két tannyelvű felsőoktatás). Az ilyen lehetőségek bővítésére 
pályáztatni kellene a felsőoktatási intézményeket.

A tanórán belül
A tanórai nyelvtanulás intenzívebbé tétele érdekében javasoljuk az idegen nyelvi óra
keret átrendezését. Heti öt órában célszerű oktatni az első idegen nyelvet, mert a tapasz
talatok azt mutatják, hogy a jelenlegi 3-3 óra sem az első, sem a második idegen nyelv 
elsajátítását nem teszi lehetővé. Amikor a tanulók előrehozva leteszik az emelt szintű 
nyelvi érettségit (illetve bevezetéséig a középfokú állami nyelvvizsgát) az első idegen 
nyelvből, megkezdik a második idegen nyelv tanulását heti öt órában. Emellett heti 2-3 
órában szinten érdemes tartani a már megszerzett első idegen nyelvi tudásukat. Ily mó
don valósággá válhat hazánkban is a háromnyelvű európai polgár eszménye, olyan fel-
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nőtt lakosság, amely anyanyelvén túl legalább egy idegen nyelvet középfokon, egy má
sodikat pedig alapfokon ismer és használni tud.

Fontos itt is elismételni azonban, hogy az óraszámon túl a nyelvtanulás sikerességét 
döntően befolyásolja a nyelvtanár nyelvi és módszertani felkészültsége.

A tanórán túl, az iskolában
Az iskolákban meg kell teremteni és hosszú távon fenntarthatóvá kell tenni a színvona
las órai munka és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek lehetőségeit. Igényt kell terem
teni az idegen nyelvek folyamatos használatára (1. projekt).

Széles körben váljanak elérhetővé autentikus képeskönyvek, mesék, könnyített olvas
mányok, regények, népszerű tudományos anyagok, fiataloknak szóló autentikus és nyelv
tanulást segítő, motiváló magazinok, nyomtatott és internetes változatban. Ezek a tanárok 
és diákok számára folyamatosan elérhető helyen (pl. könyvtár, olvasószoba) legyenek el
érhetőek és kölcsönözhetőek. Legyenek elérhetőek célnyelvű (szinkronizálatlan) filmek 
(esetleg feliratozva) videón és DVD-n, és nyelvgyakorlás céljára készült számítógépes 
anyagok, CD ROM-ok. Az ilyen kiegészítő tananyagok hasznos kiaknázásához hozzunk 
létre kisebb központokat, ahonnan a gyerekek, szülők és tanárok folyamatosan kölcsö
nözhetnek anyagokat. Ez pályázati rendszerben valósulna meg: a pályázó iskolák vállal
ják, hogy használják az anyagokat, biztosítják a kölcsönzést és a helyet, a nyelvszakos ta
nárnak lehetővé teszik, hogy részt vegyen továbbképzéseken, valamint a hosszú távú 
projektben folyamatosan közreműködjön (1. projekt).

Tegyük lehetővé az Internethez és fontosabb nemzetközi hírcsatornákhoz való hoz
záférést, és készítsük fel a tanulókat az idegen nyelvű internetezés és e-mailezés értel
mes használatára. A számítógépekre telepítsünk nyelvoktató szoftvereket, nyelvtudást 
igénylő játékokat, hangos szótárakat, idegen nyelvű multimédiás enciklopédiákat, lexi
konokat és egyéb anyagokat (1. projekt).

A két tannyelvű oktatáshoz - legalább a könyvtárak számára - érdemes beszerezni a 
tankönyveket, tanári segédkönyveket, feladatgyűjteményeket (2. projekt). A tanárok 
számára elő kellene fizetni egy-egy népszerű idegen nyelvű pedagógiai szaklapra, hír
magazinra.

Az iskolán túl
Az iskola integráló szerepet játszhat az iskolán kívüli nyelvtanulási lehetőségek megte
remtésében. Kezdeményezheti a szülők bekapcsolódását a nyelvtanuló programokba - 
motiválhatja őket nyelvtudás megszerzésére. Internetes partnerkapcsolatot minél több 
iskola építsen ki külföldi iskolákkal. Szervezzen rendszeres levelezést, játékot, vetélke
dőket, chat-room kapcsolatokat különböző iskolák diákjai között. A virtuális kapcsola
tok építése mellett ki kell használni a csereprogramok adta lehetőségeket is. Támogatni 
kell a diákok utaztatását és a diákcserét.

Esélyegyenló'ség
Tudatosan megtervezett beavatkozás hiányában a felkínált lehetőségekkel elsősorban 
azok tudnak élni, akik már eleve jobb helyzetben vannak, így a különbségek növeked
nek, a teljesítmények polarizálódnak. A hátrányos helyzet erősödését csak kiegyenlítő 
mechanizmusok működtetésével lehet megakadályozni. Természetesen ez nem jelent
heti a kedvezőbb háttérből származók elhanyagolását.
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A tanulók között tanulási képességeik, nyelvérzékük, fejlődési tempójuk és számos 
más intellektuális tulajdonságuk tekintetében is óriási különbségek vannak. Ezért ki 
kell dolgozni a gyorsabb és a lassabb tanulók differenciált nyelvtanulási programjait. 
Minden tanulónak lehetőséget kell adni, hogy addig tanulhassa a nyelvet, amíg a kitű
zött kritériumot el nem éri.

A nyelvtudás mérése, értékelése
Mindenfajta innováció során gondoskodni kell a hatékonyság értékeléséről is. Rendszeres 
belső és külső értékelésre van szükség mind a négy alapkészségből (6. projekt). Tegyük 
rendszeressé a monitor jellegű felméréseket. Hosszabb távon építsük ki a személyre szóló 
visszajelzés rendszerét, melynek keretében mindenki legalább kétévenként standardizált 
tesztekkel végzett felmérés alapján kap objektív adatokat nyelvtudásszintjéről.

Feltétlenül szükséges az anyanyelvi oktatás és mérés összehangolása az idegen 
nyelvekkel, másképpen aligha remélhetjük, hogy idegen nyelvből jobbak lesznek az 
eredmények, mint anyanyelvből. Fontos lenne feladatbank létrehozása és elérhetővé té
tele anyanyelvből és idegen nyelvekből azonos alapelvek szerint. Ide tartozik még az 
anyanyelv és idegennyelv-szakos tanárok szóbeli és írásbeli vizsgáztatói szerepre való 
továbbképzése.

Hasonlóképpen fontos cél a külső nyelvvizsgáktól független, de megbízható és ér
vényes vizsgák kidolgozása és elérhetővé tétele. Az államilag elfogadott nyelvvizsgák 
szerepét az új érettségi veszi majd át, amely az írásbelire és a szóbelire vonatkozóan 
egyaránt kritériumorientált és standardizált.

A kutatás és fejlesztés feladatai
Az idegen nyelvek oktatásával és elsajátításával kapcsolatos hazai kutatások száma ala
csony, bár az utóbbi néhány évben megjelentek fontos kötetek és tanulmányok. Kevés az 
osztálytermi és longitudinális kutatás, mely feltárná, milyen tényezők járulnak hozzá 
hosszú távon a sikeres és kevésbé sikeres nyelvtanuláshoz, milyen osztálytermi eljárások
kal és tananyaggal volna biztosítható, hogy az iskolában viszonylag gyengén teljesítő diá
kok (szakiskolások, szakközépiskolások) is képesekké váljanak legalább egy idegen nyel
ven kommunikálni. Hiányoznak a reprezentatív szükségletelemzések, melyek a munka
adók és a munkavállalók érdekeit egyaránt figyelembe veszik. Szükséges volna összeha
sonlító elemzést végezni az egyes nyelvvizsgákon nyújtott teljesítményekről.

Közös kutatási programokat kellene indítani a nyelvoktatásban és az informatiká
ban érintett szakemberek számára. Szükség van a különböző oktatási módszerek haté
konyságának vizsgálatára. Kiemelten fontosak a motiválatlan, lemaradó tanulók fel
zárkóztatására alkalmas módszerekkel kapcsolatos kísérletek.

3. Programok
A programok meghirdetésének alapelvei a következők:

• Pályázattal váljanak elérhetővé.
• Céljaik legyenek motiválóak és világosan megfogalmazottak.
• Integrálják és alkalmazzák a hatékony hazai és külföldi innovatív eljárásokat.
• Kapcsolódjanak hazai és külföldi projektek prioritásaihoz.
• A projektekben résztvevő tanárok és szakértők kapjanak munkájukért jelentős 

anyagi és szakmai elismerést, valamint szakmai fejlődési lehetőséget.
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• A pályázatokat minden élő idegen nyelvből meghirdetik.
A programok elbírálásának szempontjai a következők:

• Kritériumok alapján, átlátható módon történjék.
• Dokumentálhatóan fejlesszék a projektekben résztvevők nyelvtudását.
• A hátrányos helyzetű résztvevők igényeit kielégítő pályázatok előnyt élveznek.
• A projektek keretében kerüljenek kialakításra olyan támogató struktúrák, ame

lyek hozzájárulhatnak az eredmények fenntarthatóságához.
A programok neve és rövid leírása:

1. Forrás-program: Autentikus anyagok és az önálló nyelvtanulást segítő eszközök 
biztosítása közoktatási intézményekben. Ehhez szorosan kapcsolódik a program
ban résztvevő nyelvtanárok továbbképzése.

2. Váltogató-program: Szakmai, illetve közismereti tárgyak idegen nyelvű oktatá
sának bevezetése nem kéttannyelvű vagy nemzetiségi intézményekben, valamint 
az ehhez szükséges tananyagok kidolgozása és a tanárok felkészítése.

3. Előre fuss-program: Az idegen nyelvek tanulása terén hátrányt szenvedő diákok 
nyelvtudásának fejlesztése.

4. Mesterfokon-program: A nyelvszakos tanárjelöltek magasabb szintű nyelvi és 
módszertani felkészítése pályájukra.

5. Élesztő-program: A kevésbé tanult, kevésbé elterjedt nyelvek tanulásának támo
gatása.

6. Mértékelés-program: A mérési, értékelési és vizsgáztatási módszertani kultúra és 
tudás fejlesztése.

7. Nyelv + szakma középfokon-program: A szaknyelvi képzés fejlesztése középfo
kú szakképző intézményekben.

8. Nyelv + szakma felsőfokon-program: A szaknyelvi képzés fejlesztése felsőfokú, 
nem tanárképző intézményekben.

9. Egy életen át-program: A felnőtt lakosság általános nyelvtudásának megalapozá
sa és fejlesztése.

Hamarosan várható újdonság a Corvinától
Gáspár Anikó
Angol-magyar varázsszótár
Harry Potter rajongóknak

*
A könyv részben hagyományos angol-magyar kisszótár, amely az általános 
alapszókincset tartalmazza, másrészt különleges szótár az angol nyelvű 
meseirodalom, fantasztikus ifjúsági irodalom és a Harry Potter-könyvek olvasói 
számára. Ebben a kötetben az olvasók megtalálhatják az egyedi és különleges 
varázsfogalmakat és varázsigéket, neveket, intézményeket, 
mondókákat stb. A szótár megadja a szavak magyar jelentését, a 
fordításokban elterjedt magyar névváltozatokat, és elmagyarázza a 
szavak eredetét, etimológiáját is.

kb. 120 oldal, tervezett ára 1500 Ft


