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A bolognai folyamat és az európai 
nyelvtanárképzés jövője

Arra kaptam felkérést, hogy vitaindítóként mutassam be a nyelvtanárképzés jövőjével 
kapcsolatban megfigyelhető európai irányzatokat, valamint ezek egyre nagyobb mér
tékű figyelembevételét a „bolognai folyamat” összefüggésrendszerében.

A modern nyelvek egyetemi oktatásának 30 évnyi tapasztalatait hozom magammal. 
A francia reneszánsz irodalmának specialistájaként kezdtem, majd francia országis
meretet (franciául civilisation, németül Landeskunde) tanítottam. Tanárként és kuta
tóként azonban az idegen nyelvek tanulása és tanítása állt érdeklődésem középpont
jában. Amellett, hogy könyveket és tanulmányokat publikáltam a modem filológia 
három részterületén (az irodalom, a kultúra és a nyelv témájában), részt veszek a felső
oktatásban nemrég elkezdődött minőségbiztosítás fejlesztésében. Olyan terület ez, ahol 
az Egyesült Királyságból jövő kezdeményezéseket Európa-szerte egyre inkább köve
tik. A minőségbiztosítás valóban a bolognai egyezmény kulcsfontosságú jellegzetes
sége. Francia és modern nyelvi tantárgyi szakértő voltam az 1995/96-os tanévben, és 
öt egyetemet látogattam meg a „Tanítási minőségvizsgálat” [Teaching Quality Assess
ment] során. Ezek mellett tagja voltam az „Európai tanulmányok fórumának” [European 
Studies panel] is, amely 2001-ben 41 felsőoktatási intézmény kutatásának a minősé
gét vizsgálta meg, hozzájárulva ezzel évi 1 milliárd fontsterling pénzjuttatáshoz a kor
mány kutatási alapjából az elkövetkezendő hat évre. A tanítás és kutatás minőségbiz
tosítása az egyenrangúak kölcsönös vizsgálatának [peer assessment] elvén alapszik. 
További információ a „Tanítási minőségvizsgálat” folyamatáról (melyet azóta némi
leg újrafogalmaztak) a http://www.qaa.ac.uk/revreps/subjrev/assessingquality.htm cí
men található, mely részletes leírást tartalmaz minden brit egyetem nyelvi tanszékéről 
(http://www.qaa.ac.Uk/revreps/subj_index.asp#F.) A kutatásvizsgálat gyakorlatáról 
pedig (a szintén átdolgozás alatt levő) következő információ található a http:// 
www.hero.ac.uk/rae/index.htm címen; ennek további hasznos részleteit lásd: http:// 
www.hero.ac.uk/rae/Pubs/5_99 . Mivel a dolgozatot szóban adtam elő, minden utalást 
belefoglaltam a szövegbe.

A jelen írás 2003. szeptember 19-én „A nyelvtanárképzés jövője” címmel, Székesfehérvárott, a 
Kodolányi János Főiskolának az Oktatási Minisztériummal együttesen megrendezett konferen
cián elhangzott bevezető előadásnak - a Modern Nyelvoktatás számára készült - írásba foglalt 
változata. A fordítás Mezei László és Mezeiné Gaál Zita munkája. - A szerk.

http://www.qaa.ac.uk/revreps/subjrev/assessingquality.htm
http://www.qaa.ac.Uk/revreps/subj_index.asp%2523F
http://www.hero.ac.uk/rae/index.htm
http://www.hero.ac.uk/rae/Pubs/5_99
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A bolognai folyamat
1988-ban a Bolognai Egyetem alapításának 900. évfordulóján az európai oktatási mi
niszterek találkozók sorozatát kezdeményezték. Az 1998-as Sorbonne-i Közös Nyi
latkozatot a Bolognai Nyilatkozat követte, melyet 29 ország írt alá 1999. július 29-én. 
A soron következő lisszaboni, barcelonai, koppenhágai és prágai csúcstalálkozók to
vábbvitték a folyamatot. A legutóbbi miniszteri csúcs, melyet Berlinben tartottak, egy
beesett ezzel a székesfehérvári konferenciával. Maga a Bolognai Nyilatkozat és a hoz
zátartozó dokumentumok az Európai Egyetemek Egyesületének [European University 
Association] vagy az Európai Diákok Szervezetének [National Unions of Students in 
Europe] honlapján található: http://www.unige.ch/eua; http://www. esib.org/BPC/ 
welcome.html.

A bolognai folyamat célja a „Tudás Európájának” [Europe of Knowledge] a meg
teremtése, „hogy az EU a világ legdinamikusabb és a legversenyképesebb tudásalapú 
gazdaságává váljon”. Érdemes kiemelni azt, hogy az EU felsőoktatási rendszerének a 
harmonizációja tudáson alapul, mégpedig olyan tudáson, mely a gazdasági érdekeket 
szolgálja, mivel a bolognai folyamat legfőbb áhított eredménye az, hogy Európa ver
senyképes legyen a világgazdaságban.

A bolognai folyamat az EU és a tagjelölt országok nagyon eltérő felsőoktatási rend
szerének az átláthatóságával és összehasonlíthatóságával törekszik a gazdasági verseny
képesség elérésére. A felsőoktatásban két lépcsőről, ciklusról vagy szintről beszélünk: 
három év alatt teljesíthető a „baccalaureatus” diplomához (BA, BSc, BEd stb.) vezető 
első lépcső; míg a posztgraduális ciklus a „magister” (MA, MSc, MEd stb.) és doktor 
(Phd) fokozatot ítéli két, illetve további három év tanulmányainak megkoronázásaként. 
Minden ország felsőoktatási rendszere át fogja venni az „Európai credit transzfer rend
szert” [European Credit Transfer System]. A sikeres tanulmányok kölcsönös elismeré
se pedig a felsőoktatási hallgatók és oktatók szabad áramlását segíti majd elő, valamint 
a diplomát szerzetteknek a munkahelyeken történő szabad alkalmazhatóságát. A mi
nőségbiztosítás fejlett rendszere az oktatás színvonalának az egyenlőségét szolgálja, 
tovább erősítve az európai felsőoktatás és az egyes országok integrációját.

Fontos azonban megemlíteni, hogy Bologna célja a felsőoktatási rendszerek egy
máshoz közelítése, nem pedig szabványosítása. Az oktatási ügyekben ugyanis a tagor
szágok kormányainak autonóm döntéshozatali joga van. A bolognai folyamatnak te
hát tanácsadó és nem kötelező jellege van.

Jelentés a 2003. év trendjeiről
A 2003 szeptemberében tartott berlini kongresszuson az Európai Egyetemi Egyesület 
kiadott egy nagyobb jelentést. A „2003-as trendek - az európai felsőoktatási tér meg
teremtése” [Trends 2003 - Progress towards the European Higher Education Area] 
hozzáférhető a httsp://www.unige.ch/eua/ honlapon. A Sybille Reichert és Christian 
Tauch által írt tanulmány a jelenlegi és a jövőbeli EU tagállamokról készült részletes 
felmérésen alapszik. Az írás megállapította, hogy a fejlődés „felülről lefelé”, a kormány 
intézkedése nyomán indul, nem pedig „alulról fölfelé”. A gyorsabb fejlődés érdeké
ben szükség lenne a felsőoktatási intézményeknek: a vezetőségnek, oktatóknak és a 
hallgatóknak a több kezdeményezésére. Az egyes országok törvényhozása és a forrá
sok hiánya szintén akadály egy szorosabb koordináció útjában, amihez hozzáadódik 
még a bolognai folyamatok különböző mértékű ismerete és a tárgyalások más-más in-

http://www.unige.ch/eua
esib.org/BPC/
http://www.unige.ch/eua/
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tenzitású figyelemmel kísérése is. „Észtországban, Litvániában, Svédországban, Né
metországban, Írországban, de legfőképpen az Egyesült Királyságban a bolognai in
tézményesített reformok még kevésbé ismertek, mint az egyezményt aláíró többi or
szágban.” A „még kevésbé” világosan kifejezi, hogy a haladás még a leglelkesebb részt
vevő' országok esetében sem olyan gyors, mint azt remélni lehetett volna.

Fel szeretném hívni a figyelmet a „2003-as trendek” által felvetett két további témára: 
arra a tényre, hogy mialatt a legtöbb európai felsőoktatási intézmény az EU hallgatóira 
épít, bizonyos országok, úgymint az Egyesült Királyság, Spanyolország és Német
ország, a világ más országaiban élő hallgatókat is megcélozza. A másik tény pedig az, 
hogy habár a legtöbb európai felsőoktatási intézet nem célirányosan fejti ki marketing 
tevékenységét a hallgatók toborzásában, az utóbbi típusú marketing az intézmények 
80%-ra jellemző Írországban és az Egyesült Királyságban, sőt ez az arány még nagyobb 
is lehet.

A jelentés némileg rezignáltan vonja le azt a következtetést, hogy egyre jobban 
kiéleződik a konfliktus „egyrészt az együttműködés és szolidaritás, másrészt a verseny 
és a tudás koncentrációja között”, mivel a felsőoktatási intézménynek növekvő pénz
ügyi megszorításokkal néznek szembe.

Pénzügyi támogatás és tandíj
„A világ kormányai azzal a dilemmával küzdenek, hogy hogyan támogassák megfele
lően a felsőoktatást bővülő hallgatói létszám mellett”, fogalmazta meg álláspontját 2003 
szeptemberében Charles Clarke brit oktatási államtitkár. Clarke olyan vitatott javasla
tot védelmez, amely szerint a tanulók tandíját nagymértékben növelni kell. Nem min
den ország osztja az Egyesült Királyság kormányának azt a célját, hogy 2010-re a 
18 és 30 év közöttiek fele felsőoktatási képzésben részesüljenek. A legtöbben azt lát
ják, hogy a gyáripar és az egyéb szolgáltatások olyan régiókba költöznek, ahol a mun
kaerő olcsó (az IBM-nek Székesfehérvárra való be- és kiköltözése csak egy a számos 
példa közül). A gazdasági túlélés függ a tudás-gazdálkodástól és következésképpen a 
diplomások arányának a növekedésétől a társadalomban. Ez a növekedés Magyaror
szág számára kedvező képet mutat. A növekedést azonban finanszírozni kell, amire az 
Egyesült Királyság tanulságos példát szolgáltat.

A jelenlegi éves tandíj az összes brit egyetemen 1125 fontsterling (ami kb. 400 000 
magyar forint a jelenlegi árfolyam szerint). A legszegényebb hallgatókat - anyagi hely
zetük megvizsgálása alapján - felmentik a tandíj megfizetése alól. Mindazonáltal még 
mindig a kormány biztosítja az egyetemi oktatás költségének a legnagyobb részét... Egy 
átlag adófizetőre 400 font esik ebből évente. A közvélemény ezt szembeszökő igaz
ságtalanságnak tartja, a munkásosztály részéről a középosztálynak fizetett támogatás
nak. A statisztikák csakugyan azt mutatják, hogy az egymás után következő kormá
nyok szórványos kísérletei ellenére a szegényebb családok gyermekeit nem sikerül a 
felsőoktatásba bevonni; a jelenlegi hallgatóság túlnyomó többségét a középosztálybe
li, diplomás szülők gyermekei teszik ki. Csődöt mondtak az arra irányuló törekvések, 
hogy a szerényebb anyagi körülmények között élő családok gyermekeit bevonják a fel
sőoktatásba. Ezzel szemben a középosztálybeli családok gyengébb képességű gyerme
kei helyzetbe kerültek, mivel újabb lehetőségek nyíltak meg előttük a felsőoktatásban.

A brit kormány által felhozott érv a megemelt felsőoktatási tandíjak mellett az volt, 
hogy egy diplomás 400 000 fonttal többet keres élete során, mint a nem diplomás mun-
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kavállaló. Néhány ezer font tehát jó befektetésnek látszik egy ilyen többlet-jövedele
mért. Igaz ugyan, hogy ezt a jövedelmet akkor számították ki, amikor még a diplomá
sok aránya kisebb volt, továbbá abból a nyilvánvalóan hamis föltevésből kiindulva, hogy 
a diplomásokat a nem diplomásoktól csak az egyetemi diplomájuk különbözteti meg. 
Ezen kívül az átlagadat elrejt egy széles sávot a skála alsó részén: olyan kulcsfontossá
gú állami alkalmazottakat, mint a tanárok. Ezek után az érv eltűnt a kormány érvei közül.

Annak ellenére, hogy a kormányzó munkáspárt számos képviselője ellenzi, való
színűnek tűnik, hogy 2003 végén elfogadják azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy 
2006-tól az egyetemek magasabb tandíjakat vezessenek be. így az éves tandíj elérheti 
az évi 3000 fontot (több mint 1 millió magyar forint), amit a hallgatók végzésük után 
adó formájában fizethetnének vissza. Az összeg európai viszonylatban magas, mivel a 
legtöbb ország legfeljebb névleges tandíjat szab ki, ugyanakkor alacsonyabbnak tekint
hető, mint Szingapúr, Kanada vagy az Amerikai Egyesült Államok tandíjai. Összeha
sonlításképpen az amerikai állami egyetemek - de nem a sokkal drágább magánegye
temek - átlagosan 4081 dollárt kémek évente, s ez a legtöbb államban ebben az évben 
10 százalékkal nő, Kaliforniában pedig több mint 30 százalékkal emelkedik.

Alan Johnson, brit felsőoktatási miniszter az alábbiakat nyilatkozta 2003. szeptem
ber 15-én: „Nem látok más alternatívát, mint terjeszkedni és befektetni. Nem azért 
vesszük kézbe ezt a folyamatot, mert egyszerű, könnyen megoldható kérdés, vagy mert 
a kormány által célba vett »fókusz-csoport« érdekeit szolgáló politika. Azért vesszük 
kézbe, mert meggyőződésünk, hogy világszínvonalú a felsőoktatásunk. Ha most nem 
teszünk valamit, akkor a hanyatlással, a befektetések hiányával, összevonásokkal kell 
szembenéznünk, és azzal, hogy el fogjuk veszíteni a világban betöltött igen fontos 
helyünket.”

Még egyszer meg kell jegyeznünk, hogy nem az önmagáért való tanulást hangsú
lyozzuk, hanem a globális versenyképességet, ami a változás fő mozgatórugója. Johnson 
a tandíjemelés további alátámasztásával folytatta: „A tandíjakból származó bevételek 
nélkül a munkásosztályból származó diákok nem kaphatnak lehetőséget a felsőokta
tásban.”

Paradoxnak tűnhet, hogy a tandíjak megháromszorozása arra fogja ösztönözni a 
szegényebb embereket, hogy befektessenek a tanulásba. Részletesebben a logika így 
fejthető ki:

1) azt szeretnénk, hogy a hátrányos helyzetű, de tehetséges diákok egyetemre jár
janak;

2) ez csak akkor következhet be, ha bővítjük a meglévő helyeket;
3) következésképpen ez jelentős befektetést kíván;
4) a befektetés nem származhat adókból, vagy más forrásokból, hanem csak ma

guktól a diákoktól;
5) ha azonban ezeket a tandíjakat olyan befektetésnek tekintjük, amelyek élethosszig 

tartó fizetésekben fognak megtérülni - és feltételezzük, hogy a diákoknak nem kell addig 
visszafizetniük, amíg nincs fizetésük -, akkor a lehetséges hallgatók nem fogják mel
lőzni ezt a lehetőséget.

Hibalehetőséget tartalmaz a 2-es, 4-es és 5-ös pont:
ad 2) bizonyított tény ugyanis, hogy több szak tekintetében a kínálat már most 

meghaladja a keresletet; ebből származik olyan tanszékek bezárása, mint a fizika, ké
mia, matematika, műszaki és földrajz;
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ad 4) a döntés, hogy ne az adókat használják erre a célra, politikai indíttatású, és 
meglehetősen vitatott;

ad 5) a felmérések szerint a magas tandíj éppen azokat a diákokat fogja visszatarta
ni, akik hátrányos helyzetűek, nem pedig azokat a tehetősebb családokat, akik jelzá
logkölcsönnel, vásárlói hitellel és adósság-ütemezéssel kényelmesen meg tudják ol
dani a helyzetet. Ennek ellenére a globális versenyen kívül most már egy másik érv is 
a magas összegű tandíjak mellett szól: ez pedig a társadalmi beilleszkedés.

Azok számára, akik továbbra is úgy tartják, hogy a felsőoktatás és tudásalapú glo
bális társadalom versenyképessége között nincs közvetlen kapcsolat, talán meglepő, 
hogy a Világkereskedelmi Szervezet [World Trade Organisation] egyik találkozóján, 
az Általános Kereskedelmi Egyezményen [General Agreement on Trade in Services] 
belül az egyik téma a felsőoktatással kapcsolatos kérdéssel foglalkozott. A találkozót 
Cancún városában, Mexikóban tartották, 2003 szeptemberében, egy héttel a székesfe
hérvári konferencia előtt. A sajtó elsősorban arról cikkezett, hogy nem sikerült megál
lapodni a mezőgazdasági támogatások reformja tekintetében, ugyanakkor viszont olyan 
nagy hatalmak, mint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Új-Zéland és Japán 
korlátlan kereskedelmet szorgalmaz a felsőoktatásban. A javaslatot ellenzik a nemzet
közi szervezetek (beleértve az Európai Egyetemi Egyesületet), illetve azok az orszá
gok, amelyek attól tartanak, hogy elveszítik nemzeti kultúrájukat, autonómiájukat, hogy 
a régen alapított állami egyetemeket elárasztják a magán és kereskedelmi tevékenysé
gek, illetve az állam elveszítené az ellenőrzését olyan ügyekben, mint a kinevezések, a 
minőségbiztosítás és a tanterv tartalma. Közülünk azok, akik neheztelnek az Európai 
Unió és az Amerikai Egyesült Államok által alkalmazott védővámok, támogatások és 
törvénykezések igazságtalansága miatt olyan termékek esetében, mint például a kuko
rica, talán inkább gondolkodjanak el azelőtt, hogy támogatnák az ilyen jellegű protek
cionizmust a saját területünkön.

Az Egyesült Királyság hatása
Már korábban fölhívtuk a figyelmet az Egyesült Királyság rendhagyó helyzetére a 
Bolognai Nyilatkozat többi aláíróihoz képest.

• Az Egyesült Királyság globális hallgatói toborzásra törekszik: való igaz, a brit 
egyetemek súlyos adósságba kerülnének a külföldi hallgatók hozzájárulásai nél
kül (például olyan hallgatók nélkül, akik az EU-tagokon kívüli országokból szár
maznak), akiknek tandíja akár hatszorosa is lehet az EU-tagországokból szárma
zó hallgatókhoz képest.

• A brit egyetemek aktív piaci tevékenységet folytatnak mind az Egyesült Király
ságban, mind pedig globálisan.

• Az Egyesült Királyság volt a leglassúbb a Bolognai Nyilatkozat támogatását és 
alkalmazását tekintve: a Bolognai Nyilatkozattal kapcsolatban való tájékozatlan
ság nagyobb mértékű az Egyesült Királyságban, mint bárhol máshol Európában.

Ennek ellenére az Egyesült Királyság nyújtott modellt a bolognai folyamat számá
ra: az első felsőoktatási diploma: a „baccalaureatus”- fokozat, amelyet három év tanu
lás után lehet megszerezni; s ezt követheti két éves „magister”-doploma, majd három 
éves doktor (PhD)-képzés. Továbbá az Egyesült Királyság biztosította a bolognai fo
lyamathoz kötődő kulcsfontosságú fogalmakat és kifejezéseket: minőségbiztosítás, a 
tanulás kimente, teljesítményértékelés, általános készségek, elhelyezkedési lehetősé-
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gek és így tovább. Ezek olyan fogalmak már ismertek, ha nem is kedveltek a brit egye
temi oktatók körében. Továbbra is figyelemre méltó, hogy az Egyesült Királyság mi
lyen viszonyt alakít ki a bolognai folyamathoz, s hogyan hajtja azt végre.

A Bologna-paradoxon
A bolognai folyamat az EU törekvése arra, hogy válaszoljon a globális gazdasági ver
senyre, de lehetséges, hogy ugyanez a fogja akadályozni, illetve ugyanebben fogják 
megelőzni, ahogy ezt az 1. ábra is jelzi:
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A hallgató mint befektető, 
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Országos felsőoktatási kurrikulum

1. ábra: A felsőoktatás kurrikulum mozgatórugói

A bal oldali oszlopból kiderül, hogy a gazdaság globalizációja arra készteti az EU-t, 
hogy versenyképességét ösztönözze a felsőoktatási rendszerek egységesítésével. Ez a 
bolognai folyamat, amely már most átalakítja a nemzeti felsőoktatási kurrikulumokat. 
A jobb oldali oszlop jelzi, hogy válaszul ezekre a folyamatokra, országos szinten ver
seny alakul ki. Ezt bizonyítja az Egyesült Királyság példája is, ahol kiterjedt (és talán 
szociálisan érzékenyebb) a felsőoktatási szektor, amely ennek fejében nagyobb befek
tetést igényel a magasabb tandíjak formájában. A magasabb tandíjak jelentős mérték
ben befolyásolják a hallgatók és a felsőoktatási intézmények kapcsolatát. Ma már a 
leendő hallgatóknak nem kell versenyezniük, hogy bizonyos kurzusok korlátozott számú 
helyeit megszerezzék. Ahogy a kínálat meghaladja a keresletet, megváltoznak az erő
viszonyok, és a hallgatók egyéni választása határozza meg, hogy milyen irányba vál
tozzanak a nemzeti kurrikulumok.

Nyelvvel kapcsolatos diplomák
2003 júniusában az Európai Nyelvi Tanács [European Language Council] (http://www.fu- 
berlin.de/elc/) negyedik konferenciáját tartotta a dániai Arhus egyetemén. A konferencián 
bemutatták a jelenlegi és a jövőbeli EU- tagállamok nyelvi diplomáit vizsgáló felmérést. 
Az eredményeket a megnyitó kerékasztalon ismertették „Teljesítményértékelés és törzs- 
kurrikulum” címmel (http://www.sprog.asb.dk/elc2003/Workshopl.htm ). A részletes 
jelentés azonosította a jelenlegi nyelvi diplomák tantervének közös jellemzőit: nyilván
valóan magas szintű idegen nyelvi ismeret és változatos tartalom. A megvalósítás három 
uralkodó modellje: a hagyományos filológiai diploma, amely irodalomtörténeti és nyel
vi képzésen alapul; nyelvhez kötődő szakmai diplomák olyan területeken például, mint

http://www.fu-berlin.de/elc/
http://www.sprog.asb.dk/elc2003/Workshopl.htm
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az újságírás vagy a turizmus; valamint olyan diplomák, ahol a nyelvi stúdium olyan más 
tantárgyakhoz kapcsolódik, mint például a szociológia vagy a pszichológia.

A felmérés fényében, az előadó Marcela Swiatkowska professzor, a krakkói Jagel
ló Egyetemről (Lengyelországbó)l, olyan modellt ajánlott, amelyről úgy gondolta, hogy 
a nyelvi diplomák esetében Európa-szerte alkalmazható lenne. Ebben a modellben a 
baccalaueratus-fokozat (első szint, vagy első ciklus) általános jellegű lenne, míg a 
magisterium a munkavégzésnek megfelelően szakosodásokat vezetne be: amelyek vagy 
nyelvre épülő karriert (tanítás, fordítás, tolmácsolás), vagy szélesebb körű szellemi 
szakmai foglalkozásokat eredményezne. Ezt a modellt az előadáshoz fűződő válaszom
ban elutasítottam, hogy miért, az majd később kiderül.

Tanárképzés
Az Eurydice friss és hiteles információforrást biztosít minden európai ország oktatá
sának valamennyi tényezőjéről, beleértve a tanárképzést is (www.eurydice.org). Az 
Eurydice betekintést nyújt valamennyi ország tanárképzésének fő jellemzőibe. Fran
ciaország például „egymásra épülő” [consecutive] modellel rendelkezik: a tanárokat 
arra ösztönzik, hogy baccalaureatusi szintű oklevelet szerezzenek, mielőtt egy évet az 
egyetemi tanárképző intézetben [Insitut Universitaire de Formation des Maîtres tölte
nek, illetve további egy évig gyakorlaton vannak. Németországban valamennyi tarto
mány a „konkurens” [concurrent] modellt követi: a tanárjelöltek a szaktantárgyak és 
egyéb baccalaureatusi szintű tantárgyak mellett tanuláselméletet [pedagógiát] tanul
nak, majd utána két évig szakmai gyakorlatot [Vorbereitungsdienst] teljesítenek. Por
tugáliában, szintenként megkülönböztetve, az „egymásra épülő” és a „konkurens” mo
dell egyaránt létezik. Az általános iskolai tanítók a pedagógiai főiskolai [az Escola 
Superior de Educacao-n folyó] képzésben vesznek részt, ahol lehetőségük van szako
sodásra, ugyanakkor hangsúlyt fektetnek a pedagógiára és a tanítási gyakorlatra. Ez
zel szemben a középiskolai tanárok egyetemi képzésben vesznek részt, és a tanítással 
kapcsolatos modulokat csak az utolsó évben veszik fel. Írországban többnyire az „egy
másra épülő” modellre épül a képzés, de néhány „konkurens” elemmel kiegészítve, főleg 
ami a gyakorlati tantárgyakat illeti. Finnország a hat éves „konkurens” modellel ezzel 
ellentétes képzési formát követ; ugyanakkor megtalálható náluk az egymásra épülő 
modell is, s a finn tanári képesítést magisteri szintű képzéssel lehet megszerezni.

Már többször megjegyeztük, hogy az Egyesült Királyság gyakran befolyásos sze
repet tölt be az oktatással kapcsolatos területeken, annak ellenére, hogy néha közepe
sen motivált hozzáállást tanúsít az európai integrációval kapcsolatban. Az Egyesült 
Királyságban duális modell létezik, az egyetemek a konkurrens és az egymásra épülő 
modellt egyaránt felajánlják, a baccalaureatusi oklevelet egy éves posztgraduális ok
tatási képzéssel zárják [PGCE - Postgraduate Certificate in Education], amelynek szá
mottevő gyakorlati eleme is van. Növekvő kínálat van a PGCE képzésből, amely egy 
testre szabott képzési formát biztosít és tapasztalaton alapul. Ezek a programok az is
kolán belül is teljesíthetők, erre példa az Open University által felajánlott rugalmas 
PGCE. (http:// www.open.ac.uk/education-and-language/courses/itt/route.htm)

Mindent egybevetve, az európai tanárképzést jellemzi az „egymásra épülő” és a 
„konkurrens” képzés keveréke; ötvözete három elemnek: a szakmai képzésnek, okta
tási elméletnek (pedagógiának) és a tanítási gyakorlatnak; és benne az a közös törek
vés, hogy egyre nagyobb mértékben támaszkodjanak a gyakorlatra.

http://www.eurydice.org
http://www.open.ac.uk/education-and-language/courses/itt/route.htm
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Tanárképzés Magyarországon
A hallgatóság sokkal jobb ismeretekkel rendelkezik a magyarországi tanárképzést ille
tően, mint én, de három olyan jellemzőt érzékelek, amelyek megkülönböztetik a ma
gyar rendszert.

1. A legtöbb EU országban a tanári képesítés vagy az elemi [primary], vagy a kö
zépiskolában nyújt lehetőséget, míg Magyarországon további különbséget tesznek az 
alacsonyabb és a magasabb fokú középiskolai [lower secondary and higher secondary] 
képzés között.

2. Ha az egyensúlyt vizsgáljuk a szaktantárgy, pedagógiaelmélet és a tanítási gya
korlat között, akkor azt tapasztaljuk, hogy Magyarországon az utóbbira helyeznek ki
sebb hangsúlyt.

3. A tantárgyak tartalmát tekintve a tanárképzés megőrizte azt a jellemvonását, hogy 
nagyobb hangsúlyt fektetnek benne az irodalmi tartalomra, és kevesebb szociológiai 
útmutatást adnak a célnyelv kultúrájához.

Kihívások
A fenti adatokból a bolognai folyamat számára, valamint az európai nyelvtanári diplo
ma és tanárképzés jövőbeli mintájának a hagyományos értelmezésének négy fő kihí
vását azonosítottam: a változás mozgatórugóit, a képzés szintjeit, a baccalaureatusi 
diploma tartalmát, végül az alkalmazhatóság és a karrier kérdését.

A változás mozgatórugói
A bolognai folyamat iránti lelkesedésem ellenére aggódom amiatt, hogy a bolognai 
elképzelések megvalósításának - mint a globalizációra adandó válasznak - kisebb lesz 
a hatása, mint magának a globalizációnak. Az Európai Unió, valamint a GATS irányá
ból érkező nyomás ugyanis ebben az irányban hat. Amint láttuk, gazdasági megfonto
lásból a felsőoktatási intézmények tandíjemelésre vannak kényszerítve a megnövekedett 
hallgatói létszám miatt; s ez a kormányellenőrzés gyengüléséhez és a hallgatók befo
lyásának növekedéséhez vezet majd. Mihelyt a kurrikulumokat a kereslet és nem a 
kínálat határozza meg, a hallgatók választása, nem pedig a kormányok vagy az egye
temi tanárok fogják meghatározni a tananyagot. Elkerülhetetlen a hallgatók választá
sának kihatása a tanulási szintekre és a diploma tartalmára.

A tanulás szintjei
A 2003-as Trendek jelentés nagy szakadékról számol be azon országok között, ame
lyekben régóta bocsátanak ki baccalaureatus diplomát, s amelyekben a BA vagy BSc 
legitim végállomásnak ismerik el (például az Egyesült Királyság, Írország), és azok 
között, amelyekben nincs története a baccalaureatus-fokozatnak, s amelyeknél egy 
általános főiskolai szintet [BA-szintet] (ahogy ezt a European Language Council java
solta) egy szakosodott egyetemi [MA-szint] követ, amely egy saját karrierhez vezet. 
Az gondolom, hogy a felsőoktatási tárgyak és az azt követő hivatás közti kapcsolat 
lazulásával és a hallgatók és családjaik által viselt felsőoktatási költségek növekedésé
vel a hallgatók elvesztik a kedvüket a felsőoktatásnak a baccaleureatus-szinten túl tör
ténő folytatására. Egy végzős hallgatónak az Egyesült Királyságban körülbelül 15000 
euro tartozása van (ami nem annyira a tandíjjal, mint inkább a megélhetési költségek
kel függ össze). A felsőoktatási költségek növekedésével az első szintet végzett hall-
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gatóknak nagyon motiváltnak kell lenniük, hogy újabb kölcsönök mellé (ház vagy la
kás vétele, családalapítás) még a további egyetemi [MA] képzés költségeit is felvállal
ják. A tanárképzésre kifejtett hatást nehéz megjósolni; az viszont máris valószínűnek 
látszik, hogy rövidebb, például a „konkurens” modelleket részesítik majd előnyben, 
míg a rugalmas képzési forma is népszerű lesz, részben azért, mert a későn érőket se
gíti abban, hogy szakmához jussanak.

Az első lépcső (baccalaureatus diploma) tartalma
Igaz, hogy a létező első lépcsőbeli (BA és BSc) diploma tartalmának egy része általá
nos jellegű, de ez a rész inkább a készségek fejlesztéséről, mint a szerzett tudásról szól. 
Egy tipikus tanulás-eredményű megközelítés az alábbiakat különbözteti meg:

• úgynevezett „ön” készségek - öntudat, önmotiváció, önfegyelem,
• átadható készségek:
- intellektuális (elemző, szintetizáló, kutató),
- kommunikáció és előadás,
- önálló, illetve csoportos munka,
- időbeosztás.

• egyéb készségek: numerikus és számítógépes készségek.
A modern nyelvi diploma tudástartalma specifikus, de ezen belül az irodalmi zuha

násszerűen csökken. Számos, az Egyesült Királyságból, Írországból és Németország
ból származó bizonyíték mutatja, hogy a hallgatók visszautasítják az irodalmi tanter
vet: a tanterveknek meg kell változniuk, mihelyt a hallgatók választhatnak. Az Egye
sült Királyság-beli példa, mint annyi más területen, hűen ábrázolja a változó hallgatói 
igényeket: a modem nyelvi (filológiai) tanszékeknek több mint fele szűnt meg az el
múlt évtizedben, és százával vesztek el az ottani állások. (Lásd a Nuffield Alapítvány 
két jelentését, melyet 2000 májusában és 2003 februárjában tettek közzé: http:// 
www.nuffieldfoundation.org/languages/programme/index.asp) Talán Franciaország 
jobban érzékelte a kurikulum-változásokat, stabil vagy növekvő alkalmazotti létszám
mal, ami a Alkalmazott Idegen Nyelveket [LEA = Langues Étrangères Appliquées] illeti. 
A LEA az idegen nyelveket és az üzleti tanulmányokat ötvözi. A hagyományos irodal
mi képzés pedig hét év alatt egy harmadával csökkent. Ezt a gyorsuló összeomlást a 
Nanterre-i Egyetem tanúsítja, ahol az irodalmi képzésre jelentkezők száma egy év alatt 
35 százalékkal csökkent. Amint azt a különböző országok statisztikái is bizonyítják, a 
modern nyelvi (filológiai) tanszékeknek nyelvi központokkal való felváltása egész 
Európában (lásd http://www.cercles.org ) rávilágít arra, hogy idegen nyelvek egyete
mi szintű tanulása a XXI. században jórészt a nem-nyelvszakos hallgatókra helyeződik.

Karrierek
Az egyetemi szak és az utána következő karrier közti kapcsolat meglehetősen laza. 
Számos felmérés kimutatta, hogy a munkaadók a munkavállalóknak személyes és át
adható készségeit becsülik a legnagyobbra, a tárgyi tudást pedig a legkevésbé. Az 
Egyesült Királyságban a pályakezdők munkahelyeinek 50 százaléka nem szakterület
hez kötött, és bármilyen szakterületen végzett munkavállaló által megpályázható. Öt 
évvel a diplomaosztás után, csak az egyetemi diplomásoknak a fele dolgozik a szakte
rületének megfelelő munkakörben.

http://www.nuffieldfoundation.org/languages/programme/index.asp
http://www.cercles.org
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Egy kétértelmű következtetés
Ismerve a magyar felsőoktatási intézmények dinamikáját és nemzetközi kapcsolatait, 
meglepődve láttam Magyarországot a leginkább befelé forduló országok sorában 
(Trends 2003, 101. lap, 18. számú ábra). Előadásom azt sugallja, hogy nyelvtanítással 
és nyelvtanulással foglalkozó magyar kollégáknak behatóbban kellene figyelniük a szé
lesebb európai és globális kontextusban lévő tudásalapú gazdaság kényszerítő tenden
ciáira.

Remélem ugyanakkor, hogy a globalizációt és a gazdasági kihívásokat helyén tud
juk kezelni és megőrizzük azokat a humanista értékeket, amelyekhez az egyetemek 
hagyományosan kötődtek. Alan Gilbert, a Melboume-i Egyetem rektora 2003. szep
tember 11 -én a következőképpen fejtette ki a véleményét a kérdéssel kapcsolatban:

„A világ lakosságának 15 százaléka számára az oktatási lehetőségek mind inkább 
elérhetőek, a fennmaradó 85 százalék számára viszont frusztrációt és jelentős hátrányt 
jelent az oktatástól való megfosztottság. Az ellenőrizetlen és méltánytalan hozzáférés 
a tudáshoz azzal fenyeget, hogy krónikus, világméretű instabilitás határozza meg a XXI. 
század realitását.”


