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Idegennyelv-tudással 
kapcsolatos vizsgálat 

a Dél-Dunántúl középiskoláiban

1. A vizsgálat célja
Korábbi közleményeinkben (Fóris, 2000; Fóris és társai, 2001 ; Fóris, 2001 ; Fóris, 2002; 
Póla, 2002; Fóris-Kováts-Póla, 2003) beszámoltunk a négy dél-dunántúli megyében 
(Baranya, Somogy, Tolna, Zala) 1999-2000-ben, az Országos Kiemelésű Társadalom
tudományi Kutatások Közalapítvány (OKTK) támogatásával végzett, a nyelvtudás és 
a munkaerőpiac kapcsolatát vizsgáló kérdőíves felmérés részeredményeiről. A vizs
gálatok alapötlete az volt, hogy az idegen nyelvek ismeretének és alkalmazásának 
helyzetéről olyan munkavállalókat kérdezzünk meg, akik mindennapi munkájuk so
rán rendszeresen használják nyelvismeretüket. Ezzel párhuzamosan ugyanarra kérdez
tünk rá a másik oldalnak, a munkáltatónak tekinthető vezetőknek kiküldött kérdőívek
ben. A kérdőívek a kérdésfeltevés módjában, a kért adatokban eltértek egymástól. Nem 
lehetett a vizsgált területen működő munkahelyekét azonos jegyek alapján osztályok
ba sorolni, azonban az általunk kiválasztott intézményeket mégis három fő csoportba 
fogtuk össze: vállalkozások, középiskolák, önkormányzatok. Ennek megfelelően hat
féle kérdőívet készítettünk a három megcélzott csoport munkavállalói és munkáltatói 
részére. Bár a vizsgálat nem terjedt ki az ország egész területére, mégis azt vártuk, hogy 
az eredményekből országosan is érvényes következtetéseket lehet levonni. Egyeteme
ket, főiskolákat nem vontunk be az adatgyűjtésbe, a felhasználói oldalról kívántuk 
megközelíteni a problémát, így a megkérdezett munkáltatók és munkavállalók vála
szai a nyelvi képesítés felhasználásának eredményeire koncentrálnak. A középiskolák 
munkáltatóinak és munkavállalóinak (az igazgatók és a nyelvtanárok) megkérdezése 
nem a középfokú vagy a felsőfokú nyelvoktatás eredményességének mérését kívánta 
megcélozni, hanem a nyelvi diploma gyakorlati értékének a vizsgálatát.

A rendszerváltást követő évtizedben több kutatás tűzte ki célul az idegennyelv-tu
dással kapcsolatos elvárások felmérését, elsősorban a munkáltatói oldal szemszögé
ből. Ilyen volt Teemant, Varga és Heltai 1992-ben végzett vizsgálata a szakmai nyelv
oktatásról (Teemant és társai, 1993), Major Éva 1998-ban végzett kutatása, amelynek 
célja annak felmérése volt, hogy milyen fajta angol nyelvtudást várnak el a munkaadók 
a középfokú végzettséggel rendelkezőktől a nyelvigényes állásokban (Major, 2000), 
ehhez kapcsolódik Einhorn Ágnes arra irányuló vizsgálata, hogy a szakközépiskolák
ban milyen fajta nyelvtudásra készítik fel németből a tanulókat (Einhorn, 2001), és a 
British Council Baseline Study (1999-2001) munkacsoportja által a magyarországi
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felsőfokú angol szaknyelvoktatás és a gazdasági igények kapcsolatát feltáró szükség
letelemzés (Feketéné Silye, 2003). Meg kell említenünk még Terestyéni Tamás sokat 
idézett tanulmányát, melyben a magyar lakosság idegennyelv-tudását vizsgálta, s amely
ben megállapította, hogy a nyelvtudók válaszai alapján a nyugati nyelvek ismerete 
jobban hasznosul, mint az oroszé, a munka területén pedig az angol nyelvtudás a leg
inkább használható (Terestyéni, 1996). Történeti szempontú elemzést találunk Huszár 
Ágnes tanulmányában (Huszár, 1998).

Vizsgálatunk első csoportját az ipari, kereskedelmi vállalkozások, szolgáltató in
tézmények képezték. Ezen belül külön figyelmet fordítottunk a mikro- és kisvállalko
zásokra, s azokra a közép- és nagy vállalatokra, amelyek részben külföldi tulajdonúak. 
A második csoportot az önkormányzatok tették ki, elsősorban annak felmérésére, hogy 
milyen a nyelvi infrastruktúrával való ellátottság azon a területen, amely az uniós csat
lakozás előrehaladtával egyre nagyobb jelentőséget kap. Nyelvi infrastruktúrán értet
tük ebben az esetben mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket: a valamilyen nyelv
tudással rendelkező munkavállalókat, a meglevő segédanyagokat, tankönyveket stb. 
A harmadik csoportot a középiskolák alkották, amelyek azért kerültek a vizsgált min
tába, mert a közoktatás iskolahálózata egyike az idegennyelv-oktatás szolgáltató in
tézményeinek, és ebben a hálózatban nagy számban dolgoznak olyan munkavállalók, 
akiknek a munkaköri feladatai magas szintű nyelvtudást kívánnak. A közoktatás egyik 
feladata a nyelvtanulás iránti igény felkeltése, hatékony tanulási módszerek kialakítá
sa és bevezetése, tehát a nyelvi kultúra alakításának megkezdése.

Vizsgálatunkban a vállalkozásoktól nyert adatok alapján többek között megállapítot
tuk, hogy a cégvezetők elvárják és igénylik, hogy alkalmazottaik ismerjenek valamilyen 
idegen nyelvet. Az idegen nyelvi diploma meglétét nem tarják fontosnak, többségük 
nyelvvizsgát sem kér, akik mégis, azok középfokú vizsgaeredményt tartanak szükséges
nek. Azok a munkavállalók pályázhatnak legjobb eséllyel „jó állásokra”, akik valami
lyen szakirányú diplomával rendelkeznek (pl. műszaki, közgazdasági, jogi végzettség) 
és legalább középfokú szinten beszélnek valamilyen idegen nyelvet. Mivel az egyete
meken kötelezővé tették a diploma megszerzéséhez a középfokú nyelvvizsgát, valamint 
jelenleg folyamatosan történik a szaknyelvi vizsgák akkreditálása a pályázó intézmé
nyeknél, a szakirányú diploma egyben a minimálisan középfokú nyelvvizsga meglétét 
is igazolni fogja. Emiatt az új rendszerben végző fiatal diplomások esélyei a munkavállalás 
terén jelentősen nagyobbak, mint a nyelveket nem beszélő, bár szakmájukat jól ismerő 
idősebbeké. A magas szintű, biztos idegennyelv-ismeret a szaktudással párosulva teszi 
valóban versenyképessé a munkavállalókat a munkaerő-piacon. A cégvezetők egyhar- 
mada nem végzettség alapján választja ki munkatársát, ezért főleg ezeken a helyeken jó 
eséllyel indulnak azok a nyelvi diplomások, akik cégeknél keresnek állást.

Az önkormányzatoknál végzett vizsgálatokat nagyobb számú mélyinterjúval egé
szítettük ki, amelyek alapján a vártnál is nagyobb hiányosságok mutathatók ki az 
idegennyelv-ismeret területén. Az önkormányzatokra és a kistérségi társulásokra nagy 
teher hárul, az Európai Uniós pályázati rendszerben a gazdaságfejlesztésben játszott 
szerepük kihasználása csak szilárd nyelvtudással rendelkező közalkalmazottak segít
ségével biztosítható. A köztisztviselői béreket kínáló önkormányzatok azonban igen 
nehéz helyzetben vannak, a nyelvi infrastruktúra fejlesztésének fontossága eltörpül az 
egyéb problémáik, mint pl. az elszegényedés vagy a munkanélküliség mellett.

Ebben a tanulmányban a kérdőíves felmérés és a mélyinterjúk azon részének ered-
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ményeiről kívánunk beszámolni, amelyet a szolgáltató szektorban méretében és meg
határozó jellegében jelentó's szerepet jelentó' középiskolák igazgatói és nyelvtanárai 
válaszaiból adódnak.

2. Idegen nyelv a középiskolákban
2.1. A vizsgált intézmények
A célterület minden középiskolájába elküldtük az igazgatóknak és a nyelvtanároknak 
szánt kérdőívet, a visszaküldött kérdőívek viszonylag alacsony számára való tekintet
tel azonban a személyes megkeresés is szükségesnek bizonyult. (Megjegyezzük, hogy 
az első körben elektronikus úton is elküldtük a kérdőíveket az iskoláknak, azonban az 
e-mailen megkérdezett iskolák egyikéből sem érkezett válasz, emiatt postai úton is 
megismételtük, illetve személyesen juttattuk el az iskolákba a kérdőíveket.) Ismerve a 
hasonló felmérésekre visszaérkező válaszok szokásos gyakoriságát, elfogadhatónak 
lehet tekinteni, hogy végezetül a sok helyre kiküldött kérdőívcsomagból 24 intézmény
ből küldték vissza a teljes anyagot. Ez 24 intézményvezetői és 202 nyelvtanári kérdő
ív visszaérkezését jelentette. Az összesen 226 kitöltött kérdőív statisztikailag is érté
kelhető anyagot szolgáltatott a vizsgálatunkhoz.

Először nézzük meg, milyen típusú intézmények a válaszadók. Az iskolaigazgatók 
feleletei alapján az iskolák típus szerinti megoszlása: 9 gimnázium, 5 gimnázium és 
szakközépiskola, valamint 10 szakközépiskola. A gimnáziumi és szakközépiskolai 
képzés közel fele-fele arányú megoszlása különösen fontos a szaknyelvi képzésre vo
natkozó értékelésünk szempontjából. A mintában egyaránt előfordulnak 4,6, 8, és 4+8 
évfolyamos képzést folytató intézmények. A vizsgálatban résztvevő iskolák közül három 
kéttannyelvű: angol, német és olasz, azaz ezen a három nyelven közismereti tárgyak 
oktatása folyik. A kérdőívet visszaküldő iskolák közül kettőben folyik nemzetiségi 
nyelvoktatás, német, illetve horvát nyelven.

A továbbiakban a munkáltatói és munkavállalói válaszokat együtt értékeljük. Álta
lában nem térünk ki arra, melyik típusú kérdőívről származnak az adatok, hanem össze
sítve dolgoztuk fel őket, ennek megfelelően a megállapításaink is összegződnek. Né
hány esetben azonban egymás mellett elkülönítve, egymással összehasonlítva adjuk meg 
a munkáltatóktól és a munkavállalóktól kapott válaszokat.

A kérdőíveken több helyen előfordult, hogy egy-egy kérdést válasz nélkül hagy
tak. A számszerű értékelésnél nem jeleztük, hogy hány helyen maradt el a válasz, ezért 
például az igenek és nemek összege nem mindenütt egyezik meg az összes válaszadó 
számával.

2.2. A középiskolai nyelvoktatás főbb jellemzői
Az első kérdéscsoport az iskolában folyó nyelvoktatás főbb jellemzőit és adatait, a tanári 
munkaerővel való ellátottság kérdéseit tudakolta. Az oktatott nyelvekre vonatkozó 
adatokat szemlélteti a 30. lapon az 7. ábra. A vizsgálatban résztvevő iskolákban az an
gol és a német nyelv azonos számban van jelen, harmadik a francia az angolhoz és a 
némethez képest alig több mint fele akkora előfordulással, a további, kevéssé oktatott 
nyelvek szám szerint csökkenő sorrendben: latin, olasz, spanyol, egy helyen horvát és 
finn nyelv. Jól kitűnik az angol és a német nyelv kiemelt szerepe, amellyel az újlatin 
nyelvek együttes előfordulása mérhető össze. Elgondolkodtató a vizsgált mintában az 
orosz nyelv abszolút hiánya és a szláv nyelvek minimális előfordulása (horvát nyelv).
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előfordulás száma

Az ábrán a függőleges tengely mentén az a szám van feltüntetve, amely jelzi, hogy a 
vízszintes tengely mentén feltüntetett nyelveket hány iskolában tanítják. Ez az adat nem 
egyezik meg az előfordulás relatív gyakoriságával a különböző nyelveket tanulók ese
tében, hiszen az angolt és a németet nagy tömegek tanulják, míg a kis nyelveket (pél
dául a finnt) csupán kis létszámú csoportok. A nyelveket tanuló hallgatók számával és 
az óraszámokkal való felszorzás után az angol és német dominanciája még jobban lát
szana. Ennek ellenére az 7. ábrán látható adatok önmagukban is elgondolkodtatóak.

Az iskolákban tanító nyelvtanárok idegen nyelvi diplomáinak megoszlását a 2. ábra, 
a nyelvtanárok nyelvismeretét (nyelvvizsga-bizonyítvány, illetve nyelvismeret bizonyít
vány nélkül) a 5. ábra mutatja. A nyelvi diplomák és a nyelvismeret arányában ugyan
az a tendencia látszik, mint az iskolában tanított nyelvek eloszlásánál. Az angol és a 
német nyelvi diplomások száma külön-külön is meghaladja az újlatin nyelvekből (fran
cia, olasz, spanyol, román) és latin nyelvekből diplomával rendelkezőkét. Más nyel
vek (görög, horvát, finn) pedig igen alacsony számban fordulnak csak elő. (A finn nyelv 
magyarországi elterjedésével kapcsolatosan vö. Papp, 1999; a spanyol nyelv helyzeté
ről ld. Győri, 2002.) A harmadik helyen álló orosz nyelvi diplomák (és nyelvvizsgák) 
által biztosított oktatási potenciál sajnálatos módon nem kerül kihasználásra, hiszen 
láthattuk az előbbiekben, hogy az oktatott nyelvek között az orosz nem szerepel. Erről 
a kérdéskörről értékes információkkal szolgál az a két felmérés, melyet 1989-ben és 
1999-ben végeztek a hallgatók az orosz nyelvhez való viszonyáról. A tanulmány szer
zői megállapítják, hogy „a megkérdezettek 1999-ben azt is tapasztalhatták már, hogy 
a gazdasági élet különböző szintjein az orosz nyelv igenis jól hasznosítható”. Összeg
zésükből kiderül többek között, hogy a magyar fiatalok fele már nem elutasító az orosz 
nyelvvel szemben, és hogy az orosz nyelvtanulás célja az utóbbi tíz évben megválto
zott: az oroszul tanulók elsődlegesen a piacképes szférában kívánják hasznosítani nyelv
tudásukat (Cs. Jónás - Fedoszov, 1999). Az orosz nyelvtanári kapacitások ilyen mér
tékű kihasználatlansága e felmérés ismeretében még nehezebben érthető.

1. ábra: A középiskolákban oktatott idegen nyelvek

tanfolyami oktatás 

fakultativ oktatás 

órarendi oktatás
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A 212 válaszoló nyelvtanár között 6 olyan válaszadó szerepelt, akiknek nincs nyel
vi diplomájuk: ők nyelvvizsga (felső, illetve középfok) birtokában tanítanak idegen 
nyelvet. (Erre nézve vö. még Enyedi-Medgyes, 1998.)

diplomák száma

2. ábra: Idegennyelvi diplomák megoszlása a nyelvtanárok között

3. ábra: Az idegennyelv-ismeret megoszlása a nyelvtanárok között 
(diplomához nem kötött)

nyelvtanári diploma 

főiskolai diploma 

egyetemi diploma

„nincs róla papírja, de tud” 

alapfokú nyelvvizsga 

középfokú nyelvvizsga 

felsőfokú nyelvvizsga
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A hagyományos, ötéves egyetemi és négyéves főiskolai szintű, kétszakos idegen 
nyelvi képzés a rendszerváltás után újfajta modellek bevezetésével bővült: az egysza
kos, ötéves bölcsészképzés és a hároméves nyelvtanárképzés rendszerével. Az új mo
dellek bevezetése egyrészről az idegennyelv-szakos tanárok hiányának (az oroszon 
kívül), másrészről a világbanki prioritásoknak az eredménye. Elsőként a hároméves 
angol és német nyelvtanárképzés indult meg 1990-ben az ELTE-n, majd más nyelvek
re is kiterjesztették, és más felsőoktatási intézményekben is bevezették (vö. Bárdos- 
Medgyes, 1997; Petneki-Szablyár, 1997; Szépe, 1997). Az adataink összesítéséből 
kiderül, hogy a középiskolákban az angol és a német orientáció a legerősebb, és szinte 
teljesen hiányoznak olyan nyelvek, mint például a szerb, a szlovén, a bolgár vagy az 
ukrán. Az idegennyelv-ismeret és -oktatás nem tükrözi a közép-európai térség soknyel
vűségét, a nyelvi orientáció nem követi az Európai Unióban is egyre erősödő regioná
lis törekvéseket, amelyeknek feltétele és velejárója a soknyelvűség.

Az iskolaigazgatóknak feltettük a kérdést, hogy szükség volna-e más idegennyelv
szakos tanárokra az iskolában. A válaszukban megjelölt szakok a következők: angol 
(4), német (3), olasz (2), francia (2), és spanyol (1); zárójelben szereplő szám nyelven
ként összesítve értendő.

2.3. A nyelvi diplomák szakpárosítása és értékelésük
A következő kérdéscsoport a nyelvtanárok képzettségét, elsősorban a szakpárosítást 
vizsgálja: ennek iskolai értékét és a továbbképzési igény részleteit tudakolta. Ezeket a 
kérdéseket azért tartottuk fontosnak, mert azon túl, hogy az iskolákban a munkával való 
ellátás lehetőségét nagyban befolyásolja az idegennyelv-szak melletti másik szak, egyre 
fontosabb, hogy az idegennyelv-tanulás már a közoktatásban kapcsolódjon szakmai 
ismeretekhez. Alakuljon ki a diákokban az a szemlélet, hogy az alkalmazható ide
gennyelv-ismeret a leendő munkájuk egyik fontos összetevője, hiszen a munkaválla
lók nemzetközi mobilitása következtében egyre nagyobb szerepet kap a szakmai tu
dáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismeret. Ehhez pedig többoldalúan felkészült, idegen
nyelv- és szaktanárokra van szükség.

A válaszolók közül tanári szakon végzett 197 fő. Tehát az 7. ábrán feltüntetett, ok
tatott nyelvek tanárainak többsége a 2. ábrán látható módon egyetemi végzettségű. A 
rövid képzésidejű nyelvtanári diplomák viszonylag magas száma és az orosz szakos 
diplomák kihasználatlansága a középiskolai nyelvoktatás strukturális változásának 
következménye, mint azt a fentiekben már említettük. Az idegennyelv-szakos tanárok 
diplomájának szakpárosítása a 4. ábrán látható. A szakpárok megoszlásában a hagyo
mányos nyelv-nyelv és a nyelv-humán szak van többségben, a sorban ezután követ
kező egy idegennyelv-szak viszonylag magas száma minden bizonnyal a felsőfokú 
képzésben az utóbbi években uralkodóvá vált egyszakos tanárképzés eredménye. Ez 
mutatja azt is, hogy valószínűleg sok fiatal tanít idegen nyelvet, hiszen az egyszakos 
képzést 1990-ben vezették be.

Az egyetemek több helyen is próbálkoztak idegennyelv-természettudomány szak
páros képzéssel: a Pécsi Tudományegyetemen például (az akkor még Janus Pannonius 
Tudomány egyetemen) 1989-ben indult fizika-idegennyelv és földrajz-idegennyelv 
szakpárosítás, a Szegedi Tudományegyetemen (akkor JATE) pedig matematika-angol 
szak. Az egyszakos képzés megjelenésével azonban ezek a próbálkozások kevés kivé
teltől eltekintve lényegében megszűntek, hiszen a hallgatók a könnyebb diplomaszer-
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4. ábra: Az idegen nyelvet tanítók szakpárosítása

zés útját választották. Ennek ellenére érdekes módon a 4. ábrán határozottan megjele
nik ez a szakpár. Az Oktatási Minisztérium stratégiájában a „Világ-nyelv” programban, 
(Világ-nyelv 2003, http://www.om.hu) megtalálható a nyelvtanárok szakmai tovább
képzése és a szaktanárok nyelvi továbbképzése, amely egyértelműen a nyelvoktatás új 
szemléletű tartalmi átalakításának a feltételeit szándékszik kialakítani. A felsőoktatás, 
szinte valamennyi intézményének és a szaktárcának az egyetértésével, visszatér a két
szakos tanárképzési modellhez, de a 2004. évi felvételi tájékoztató adatai szerint az 
intézmények meghirdetett idegennyelv-szakpárjai közül továbbra is hiányzik az egyre 
nyilvánvalóbbá váló interdiszciplináris követelményeket kielégítő nyelvtanár-szakta
nár, szaktanár-nyelvtanár szemléletű tanárképzés, tehát marad a továbbképzés, jobb 
esetben a másoddiplomás képzés lehetősége.

A felmérésünk adatai között kis számban található idegennyelv-egyéb, illetve az 
egyéb képesítések között az alábbi megnevezéseket találjuk: testnevelés, tanító, szer
vező (?), óvópedagógus, külkereskedelem, agrármérnök, műszaki tanár, számvitel.

A tanárokat is és az igazgatókat is arra kértük, osztályozzák a felsorolt diplomák 
értékét, munkahelyen betöltött szerepét. (Az értékelés során 1-től 5-ig terjedő skálán 
lehetett mindegyik szakpárra értékelő jegyet adni, vagyis nem rangsorállításról volt szó, 
két különböző szakpár azonos értékelésére is lehetőség volt.) Az adott értékeket szak
páronként összegeztük. A nyelvtanárok értékelésének összegzését az 5.a. ábra, az igaz
gatókét az 5.b. ábra mutatja a 34. lapon. Az értékelés sorrendje mind a tanárok, mind 
az igazgatók esetében hasonló tendenciát mutat: a nyelv-természettudomány szakpá
rosítást értékelték a legtöbbre, legkevesebbre pedig az egy idegennyelv-szakot.

Természetesen ennek a besorolásnak az egyik motiváló tényezője lehet az iskolán 
belüli tantárgyfelosztás előnyös, illetve hátrányos oldala, másik, nem kevésbé fontos 
szempont a szaknyelvi képzésben rejlő lehetőségek, hiszen a humán-reál műveltség 
találkozása mint értéknövelő faktor szerepel a munkaerőpiacon. Ennek az interdisz
ciplináris képzettségnek a szerepe évről évre fontosabbnak bizonyul, mint ahogy azt a
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5.a. ábra: Az idegen nyelvi diplomák értéke a nyelvtanárok szerint

összesített érték

5.b. ábra: Az idegen nyelvi diplomák értéke az igazgatók szerint

2004 szeptemberében érvénybe lépő Nemzeti Alaptanterv (NAT) követelményei is 
tükrözik.

Abból kiindulva, hogy a tanártovábbképzés rendszere hozzájárulhat a nyelvtaná
rok felkészültségének a felhasználási igényekhez való igazításához, három különböző 
továbbképzési formáról kértünk az előzőhöz hasonló, öt értékű skálán való értékelést. 
A nyelvtanárok szokásos nyelvi továbbképzése mellett véleményt kértünk olyan álta
lunk hipotetizált formákról is, amelyben szaktanár kapna nyelvi képzést, vagy nyelv
tanár kapna szaktárgyi továbbképzést. Az egyes formákra adott értékek különböztek a 
nyelvtanárok és az igazgatók megítélésében. A nyelvtanárok válaszainak összegzése 
alapján kialakult sorrend: továbbképzés saját szakon, nyelvtanár szaknyelvi tovább-
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képzése, szaktanár nyelvi továbbképzése. Az iskolaigazgatók véleménye szerint leg
hasznosabb a szaktanár nyelvi továbbképzése, majd a továbbképzés saját szakon, utol
sóként pedig a nyelvtanár szaknyelvi továbbképzése. (Ezeket a válaszokat azonban 
befolyásolhatta a válaszadók saját szakpárja, amelyre azonban a vizsgálatban nem 
kérdeztünk rá. Megerősödött viszont az a feltevésünk, hogy a továbbképzési rendszert 
célszerű volna módosítani, és lehetővé tenni a nyelvtanárok szakmai, és a szaktanárok 
nyelvi továbbképzését. (Ez a lehetőség a „Világ-nyelv” programban megjelent.)

2.4. A szaknyelvi oktatás
Vizsgálatunk további része a szaknyelvi képzésre vonatkozott. A választ küldő isko
lák közül nyolc intézményben folyik szakmai oktatáshoz kapcsolódó szaknyelvi kép
zés, további hat iskolaigazgató válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy szükségesnek 
tartaná-e szaknyelvi képzés bevezetését. A tanári válaszok szerint harmincötén vesz
nek részt szaknyelvi oktatásban a 6. ábrán látható szakterületi eloszlás szerint.

Az ábrán jól látható, hogy a szaknyelvi oktatásban a kereskedelemmel (beleértet
tük a külkereskedelem és gazdaság nyelvét is), majd az idegenforgalommal kapcsola
tos képzés játssza a fő szerepet. Hiányzik azonban sok más munkaterülethez kapcso
lódó szaknyelvi oktatás, például a mezőgazdaság, az idegenforgalom, vagy a műszaki 
területek. Feltettük a tanároknak a kérdést, ők hogyan látják a fejlesztés szükségessé
gét, és hogyan viszonyulnak hozzá. Az „Ön szerint a környezete részéről van-e igény 
ilyen szaknyelvi oktatásra?” kérdésre 120-an válaszoltak igennel és 76-an nemmel. A 
jelenleg szaknyelvet nem oktató tanárok közül 85-en szívesen vennének részt, ha lehe
tőség volna rá, szaknyelvi oktatási anyagok fejlesztésében. A megjelölt szakterülete
ket az alábbi felsorolásban adjuk meg, ahol zárójelben az adott szakterületet megjelö
lők számát tüntettük fel (egy válaszoló több szakirányt is jelölhetett). A jelölt szakte
rületek gyakorisági sorrendben: közgazdaság (20), business-english (14), kereskedelem
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6. ábra: A szaknyelvi oktatás szakterületek szerinti megoszlása
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(13), számítástechnika, informatika (10), idegenforgalom (9), igény szerint, amire szük
ség van (9), vendéglátás (8), egészségügy (5), mezőgazdaság (4), természettudomány 
(4), történelem (4), politika (3), irodalom (2), turisztika (2), építészet (2), matematika 
(2), pénzügy (2), kommunikáció (2), vám-és pénzügy (2), külkereskedelem (2), könnyű
ipar (1), ruhaipar (1), vegyészet (1), szociális (1), környezetvédelem (1), társadalom
tudomány (1), jog (1), biológia (1), orvosi (1), postai szaknyelv (1), magyar nyelvtan 
angolul (1), műszaki tanár (1), EU-szaknyelv (1), autós (1), földrajz (1).

Ezek a válaszok egyértelműen mutatják azt a széles skálát, amelyre igény mutatko
zik a szaknyelvi oktatás fejlesztésében. Másrészről megnyugtató és elgondolkodtató a 
nagyszámú jelzés arra vonatkozóan, hogy az iskolákban idegen nyelvet tanító tanárok 
szívesen bekapcsolódnának a nyelvoktatás olyan irányú fejlesztésébe, amely a hasz
nálható nyelvtudás szintjének jelentős növelését eredményezheti. Feltettük az iskola
igazgatóknak is a kérdést, látnak-e lehetőséget arra, hogy az iskolák tanári kollektívá
ja bekapcsolódjon fejlesztő munkálatokba, és milyen területeken. A 7. ábrán látható, 
hogy mind a közoktatásban, mind a felnőttoktatásban, illetve a tanár-továbbképzésben 
szívesen közreműködnének, nagy számban az angol és a német, kisebb számban pe
dig a francia, az olasz és a spanyol nyelvterületeken (egy iskola több nyelvet és több 
oktatási formát is jelölhetett). A latin és az orosz esetében csak a közoktatásban folyó 
nyelvoktatás korszerűsítésében vennének részt. Az idegennyelv-oktatás az állami fel
nőttképzésben még nem foglalt helyet, nagyrészt a nyelviskolák és a magántanárok fedik 
le ezt a területet (vö. Sári, 1998/99).

Vizsgálatunk adataiból kiderül, hogy az iskolák és az idegen nyelvet tanító tanárok 
érzékelik a társadalom részéről felvetődő szaknyelvi oktatás igényét (bár a vállalkozá
sok körében tapasztaltnál kevésbé), és a kollektív és az egyéni szándékban megerősö
dött az elhatározás a fejlesztési munkában való részvételre. Felmérésünk korlátozott 
voltát is figyelembe véve megállapítjuk, hogy az idegennyelv-oktatás korszerűsítésére
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7. ábra: Részvételi szándék az idegennyelvi-oktatás korszerűsítésében
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a közoktatás hálózatában rejlő lehetőséget is ki lehetne használni. A nagy számú, ma
gas szintű nyelvtudással rendelkező nyelvtanár az iskolákban olyan közegben dolgo
zik, ahol könnyen és természetes módon kapcsolatot tud teremteni a szakmai ismere
teket magas szinten birtokló kollégáival, és ezáltal természetes úton létrejöhetnének azok 
az interdiszciplináris munkacsoportok, amelyek az idegennyelv-oktatás szemléletvál
tásához és eredményességének növeléséhez is vezethetnének. Eredményes fejlesztő 
munkához a szakmai koordináció és a finanszírozás kérdésének megoldása is szüksé
ges, ehhez a jövőben a különböző pályázati források jó lehetőséget biztosíthatnak.

Az iskolákban felhalmozott nyelvoktatási potenciált eddig is sokoldalúan használ
ták fel az iskolákon kívül, elsősorban nyelvtanfolyamok, nyelvórák, fordítás és tolmá
csolás területén. A megkérdezettek válaszai alapján csökkenő sorrendben a nyelvtu
dás igénybevételével végzett tevékenységek: egyéni tolmácsolás, fordítás; magánvál
lalkozásban egyéni nyelvoktatás; magánvállalkozásban tanfolyami nyelvoktatás, iskola 
által szervezett nyelvtanfolyam. Ezek az adatok mutatják, hogy a nyelvtanárok isko
lán kívüli szakmai tevékenysége döntő többségben egyéni kezdeményezéseken keresz
tül jön létre.

3. Összefoglalás
Tény, hogy napjainkban a tudás egyre jobban felértékelődik, és hangsúlyoznunk kell 
azt is, hogy ezen belül az idegennyelv-tudás fontossága még határozottabban előtérbe 
kerül. Hiszen lehet ugyan nagy erőket mozgósítani a turizmus közvetlen intézményei
nek a fejlesztésére, de siker csak akkor várható, ha a szolgáltatás, betegellátás, közigaz
gatás, kereskedelem és minden más terület olyan szinten működik, hogy nem állítja az 
ide érkezőket kommunikációs nehézségek elé.

Az egyre jobban fejlődő nyelvipar szolgáltatásai sokat segítenek a nyelvismereti 
hiányok pótlásában. A különféle nyelviskolák a képzésben, a konkrét feladatok (fordí
tás, pályázatírás stb.) ellátására létesített kisvállalkozások a nemzetközi kapcsolatok 
területén sok feladatot megoldanak, azonban az általuk nyújtott szolgáltatások a kiste
lepüléseken nehézkesen érhetők el. Megnyugtató megoldást csak az idegennyelv-is
meret szintjének általános növekedése hozhat. Ez pedig - hosszú távú feladatként - 
csak az idegennyelv-tudás területén tapasztalható elmaradás problémájának az eddi
gieknél kiemeltebb kezelésével érhető el. Hasznosnak bizonyulhat az Oktatási Mi
nisztérium kezdeményezése úgynevezett nulladik évfolyam bevezetésének lehetősé
gére (a 9. évfolyamon) már a 2004. évi tanévkezdéstől, amelynek keretében lehetőség 
lesz az emelt óraszámú idegennyelv-oktatásra.

A középfokú oktatási intézményekben dolgozók válaszaiból egyértelműen látható, 
hogy a nyelvi képzés elsősorban az angol, a német, illetve ófrancia nyelvekre össz
pontosít. Háttérbe szorulnak a szláv nyelvek (második idegen nyelvként is), annak el
lenére, hogy jelentős kihasználatlan tanárkapacitás van ezen a területen, és a környe
zetünkben élő népek többsége szláv nyelveket beszél. Az idegennyelv-ismeret és -ok
tatás nem tükrözi a közép-európai térség soknyelvűségét, a nyelvi orientáció nem követi 
az Európai Unióban is egyre erősödő regionális törekvéseket, amelyeknek feltétele és 
velejárója a soknyelvűség. Az idegennyelv-oktatás régiónkban a horizontális szempon
tokat veszi figyelembe, az Uniós elvárásoknak egy részét és a globalizációs hatásokat, 
ugyanakkor a vertikális tagolódás szerinti, a szomszéd népek nyelvének és kultúrájá
nak megismerését nem támogatja.
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Az oktatási intézmények vezetése és a nyelvtanárok pozitívan viszonyulnak az 
idegennyelv-oktatás fejlesztésében történő részvételhez. Az általuk megjelölt szakte
rületek nyelvi segédeszközeinek fejlesztése a szakképzés jelenlegi egyoldalú orientált
ságát jelentősen csökkenthetné. A felmérésből kitűnik, hogy az iskolákban kezd kiala
kulni az idegennyelv-oktatás interdiszciplináris szemlélete. Jelentős méreteket kezd 
elérni a szaknyelvi oktatás, bár ennek területe döntően a kereskedelem, a gazdaság, az 
idegenforgalom. Az oktatás, ezen belül az idegennyelv-oktatás átalakulásának jelen
leg zajló folyamatában mindenképpen kívánatos volna, hogy az egyre nagyobb teret 
hódító nyelvipar mellett találja meg helyét és vállaljon szerepet a közoktatás és a fel
sőoktatás intézményrendszere és szellemi kapacitása is.
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9639328723 Nagy nyelvvizsgakönyv - angol középfok 3 199 Ft

mindkét szinthez 1-1 kazetta (darabonként) 874 Ft
9639328545 Makiári Tamás: Német feladatlexikon kezdőknek

és haladóknak I—II.

Stúdium Bt.

4 300 Ft

9632108027 Makiári Tamás: Lazán németül I. 2 590 Ft

A Librotrade által forgalmazott könyvek megvásárolhatók:

Librotrade Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237.

Tel.: 254-0-254; fax: 257-74-72;
E-mail: books@librotrade.hu

http://www.om.hu
mailto:books@librotrade.hu

