
A K,dNADAI NATO ANGOL NYELVKÉPZES
TAPASZTALATAI ES SAJÁTOSSÁGAI

Beseq,lí Júnosl

2002 januárjútól, abban a szercncsében részesiilteln, Ilogy részt-
yeIIeítem egy négy hónapos Nato Stnnng nyelvvizsgdra felkészííő kurzu-
son.

A tanfolyaniot a katladai haderó Bordcn kiképző bázisán szervezik.
irlmír köze] tíz éve. Borden nregközelítőJeg 80 kiIonlételtryire vart
északra Torontótól, egy a SkóciábóI kivándorolt telepesek által alapított
kisvíros AngLts nreIIett. A tefiileten jeIelltós erclősségek voltak. anlit a
többségében skót fakiternelők kiirtottak a XIX. század elejére. Ekkorra
szil,]te teljesen kiirtották az erdóket, így a hadsereg szinte filIérekért feIví-
sároIta a terülletet az akkori Iladtigynritriszter ós parlatrrenti képviselő
Borden utasítására. E,Ieinte a gyakorlóbázis rrév nélkii] nrűI<ödött, nra.id
felvette az al<kor nlég éIó képviseló nevét. és így Canrp Borclcrr (Borden
tábor) néven váIt isrnertté, Akkoriban a katonák rendkívül spiillai köriil-
nények közt, sátrakbarl laktak, nla.id később elkezdték az eisó barakok
felállítísát is. Az elsó világháború kitötésére Borden a karradaj teltilete-
ken lóvő legnagyobb kiterjedésű bázisává vált. a háboríl kitörése]rol pedig
itt álIt íél az épperr akkor megszi-ilető K:rnadai Légierő (RCÁF). A bízis
folyrrnratosan fej lődött a mai napokig, és tllára Kanada első számír kikép-
zőbázisává vált, Ezen a helyen képzik a tisztek és a tiszth elyettesek .!elen-
tős részét és a szakkiképzések jelentós része is helyben, töfténik (katonai
I,cndór, táboli lelkész, lepiilőnlérnök, szakács. vegyivédelmi stb,)

A nmgyar csopolt 2002 januárjábatt kezdte meg az nngol nyelvtan-
folyantot Bordenóan. A lésztvevök nyelvi szintje széles skálán nlozgott a
gyenge alapioktól az erős középfokig, ezér1 késóbb kiilönbözó nyelvi
csoportokba kertiIttjnk. Azonban már a nyelvi felmérések előtt nyilvánva-
lóvá vált, lrogy az iskola VeZetéSe tudatosan töfekszik aZ azonos llemze[i-
ségíi tanulók rninné]inkábbi elkUlönítésére. Egy épületrészberl négy szin-
tetl tlyolc fó kapott elhelyezést úgy, ltogy a lelretóség szclint kii]önbözó
nenrzetiségíiek legyenek. igy töfiént Irreg hogy jónaganl észt, cseb, len-
gyel, litván, thaiíóIdj. makedón és kanadai tiszttel kerúltem egy blokkba.

l Bcsenyő János százados. HM GTH NATO és Nelnzetközi ügyekéft felelós tel-
vezó tiSZt.
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Mjnt kósőbb kideriilt ez az elszeparáltság csali a javunlrI,a vált, nlert így
csak allgoluI tttdtunk kommunikálni, blir a balti államokból származó
tisztekke] oroszu] is kiválóan lehetett tár,salogni,

Az első hóten yógrehojíoííuk a szintfelnúrő gvakorluítlkut, unrclllek
alapjátt osztályokba soroltak benniinket. A fe]nérés folyamán rnind e
négy készségból úgynrint, olvasás, szövegéftés, írás és angol társalgás
Iendkívt]I hatékonyan felrnértek betlnijnket, Az első hét elteltéVeI össze-
álltak a csopofiok. bár a tanfolyanl ideje alatt plu,főt nrég, a fejlődéstik
alap.iírn más csopoftokba ltelyeztek át. A tat{olyam ileje l1 hét volt^ ez
alatt aZ időtaftanl alat1 két tanár foglalkozott a tanulókkal hét hetes iotií-
cióval, ezen kíviil az osztály munkáját egy kiilön nyelvtanál (enlichnrent
teachel) segítette. aki csak a nyelvtani helycsséggel és szabályokkal íbg-
lalkozott. Ezerr kíviil tesztelő tanáI,ok is segítették a nlLrnkátrkat, akiket
lrárom,négyévi tanítási peliódus után helyeztek egy vagy maximrrm kél
évre ebbe a nltlnkakörbe. Ok csak a tesztek elkészítésével és a vizsgázta-
tiisokkaI foglalkoztak,

A ttlllári törzsgárda nteglátásottt szeritú renclkíviil képzett és jó
kollcktívu volt, bűr l tutriri knr nngy, rós6c gyukrun cserélődijít u kiilijtt-
böző vezén1llések ós szerződések lajúrta ntiatt.

Az osztílyok felíIlítása utín nemegészen másfél hét a]att feln]élték a
tatlárok a tarrulók szintjét és elkezdódOtt a közös nlttnka, Á nap folyanún
llűt tanórát ttlítotttlk egy ebédsziinet közbeiktatúsával. A nap elsó felé-
ben lráron tanóra volt inegtaftva, átlagosan l]alval] pefces iclótaIlanrokkal
és tíz. illetve tizellöt perces szlinetel<kel. rnajd, az ezí követő ebédidó után
újabb hílom tanóra következett, Az oktatás regge| 08.00.-kor kezdóclött
és délrrtán l6,00,-ig tartott, Az órákon mind a számonkérések és egyéb
feladatok végrehajtása o]dott lrangulatban történtek meg. bár,a tanülók
megfelelési kényszere néha váratlan lrelyzeteket plodukáIt. Á]talában az
elsó óra csak beszélgetésekkel telt el anrikor is a tanár lesztiIte az elózó
napi oktatás hatékonyságát. Ez az őra azért is volt jó mert az alacsony
osztálylétszánrok nriatt (6-7 fő osztályonként). nlinden tanLtIó szátlára
jutott elég idő, így a kevésbé kommunikatív tarrulókat is tudta a tanál és
az osztály közösett tnotiváIni. Ezután a kúlönbözó íogalrrrazások és más
írásbeli feladatok, tesztek megoldása következett, sokszor egyéni feladat-
szabással. Egyébkéttt rendkíviil pozitív ltatást gyakorolt rám az ű télt!
ltogy szenúlyre szabottűn íoglalkoztak az osztál! tttinden tagjával. Y olt
olyan tiszt az osztá|yunkban, aki rnindennap külön egy ór,a, egyéni angol
nyelvólán Vett részt egy aZ erre a célra biztosított tanárral, mivel a kiejté-
se németes volt, A foglalkozásokon többfajta módszert használtak. péJdá-
ul a tanuló olvasását vagy beszélgetését magnóra felvették, majd vissza-
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játszották száI]]áIa, A visszahallgatás után pedig lehetóség volt a szöveg
újbóli felrnondásáta vagy megismétlósér,e. de más tajta feladatokat is
haszn;íitak a tanárok.

Pár hét elteltével a mindentlapos gyakorlatok hatására a kiejtés ér,ez-
hetóel] javult, és nlár csak ritkán volt érezhető a beszédetl az idegen ak-
centus, A rtap folyarnán egy órát kötelezóen eltóltötti]nk a nyelvi labol,,
ban, ahol kónyveket, heti illetve napi foIyóiratokat olvashattunk,
SZöVeges anyagokat lrallgathattLrnk vagy a szánrítógépeken kiilónbözó
nyelvtani, vagy kiejtési feladatokat gyakorolhattunk. A labot rcndkíviil
jóI fel voJt szerelve nrirrdentéle az oktatást segítö, illetve jelentősen neg-
könnyítő oktatási eszközzel és segé<leszközzeI egyaránt. A laborlroz két
koínputef szoba is tallozott, ahol egyszerle akár |ráronr teljes osztály is
dolgozlratott, anélkül hogy egymítst zavaltík volna. Az óIa alatt egy
l<ordinátor segítette az itteni rrrrrnkánkat. A nap hátralévő lészében rrrég

egy külón órát tartott a tanulók szímara a külön angol nyelvtanál. aki
csak a rryelvi képzéssel foglalkozott. A nyelvtani szabáJyok megtanítása
és alkalmaztatása. illetve a kiilönböző ílgyllevezett arlg lic izrr-ru soI< és
egyéb nyelvtani specialitások voitak a íő ter|iletei ennek az oktatásrrak.
telltlészetesen szigor,ír beszámoItatással és sok házi feladattaL A háh,alévő
idónket pedig nrár a sa.ját osztályos tal}árunkkal tóItöttiik,

A rrap végére jelerltós nrenrryiségíi házi és szorgaltrri feladat gyűlt
össze, amiket általában nrásnapra kellett elkészíteni. EIeinte ez több órlít
vett igénybe, bár késóbb ez az idótartanr egyle inkább csökkent. Egyetlen
nap voJt, amikor a házi feladat megírása alóI mentesültünk, ez pedig heti
lerrdszerességgel csütóíökön volt, arnikor a tiszti k]ubban TGIT (Thanks
G ivütg Th urs day ) rendezvényt tartottak.

Ezen a ceremónián a blízis ósszes tlnrrlója és oktatója vett részt. ahol
a cél az egymás nlegismerése és a közös kornmurrikáció volt, A tanárok
itt is tör,ekedtek alra, hogy a lehetőségek szerint ne a|akLrljanak ki nernzeti
klikkek, hanern az idegen tanulók a kanadai tisztekkel kerüljenek kapcso-
latba, Több tanuló kapott nem hivatalosan a bázis íllományálra tallozó
tisztet segítőként, aki segített a kezdet; probléIrrák rnegoldásában, ilIetve a
zökkeIrónrentes beilIeszkedésben. Később több közös kulturáIis és egyéb
ploglal]-l ]],]egszervezésére keriilt soI az ó egytittrrriikódésiikkel és támoga-
tásukka1.

A nyeIviskola is szervezett szárnunkra különböző progratrrokat, arne-
lyek keretében megismerkedhettünk Kanada gazdasági. kulturáIis és ka-
tonai életével is. A legkedvesebb élmérryeirn közé tanozott, lrogy logisz-
tikai tisztként résztvehettenl a főszakács tanfolyanr záró vizsgafózésén, és



végzős cefemóniáján, illetve a torontói skót ezrecl vacsoráján, minr ven-

ctég. Ezek a proglamok sok hasznos információt adtak a számunkra és

elósegítették a nyelvi fe.jlődésiinket is. Tertlrészetesetr ezekről az esenré-

nyekr,ól. lrázi feladatkéut 2-j oldalas fogalmazványokat kelIett írrlLrrlk.

rnelyeket taníraink átnéZtek. majd kijavítottak. A kijavíton lrázi felada-

tainkat általában vagy újra írtuk, már a hibík kiküszöbölésével. vagy csak
a hibás szavakat vagy kifejezéseket javítottuk és tanultr:k meg a helyes
hasznílatukat. Egyébként megjegyzem az isko]ínak lendkívü] jól felsze-
felt könyvtára voIt. de ettőI fiiggetleniil a bázis könyvtárának szoIgáltatá-
sait is igérrybe vehettük.

A hctedik hét vógén u összes íonuló ni ősítíí viugtít tett, hogy a

tanárok, kiértékelhcssék ki nrennyit fejlődött, esetleg I,1]ilyen változtatá,
sokra vatr sz|ikség, Az eddigi tanárLrnk szakrrrai nlinősítést kószítelt, alrol

az eddigi rrlLtrrkát, illetve fe_ilódést ttintette fel, nra_jd a tanülókkaI átbeszél-
te a nrinósítéstiket, Ezutál] tréltány enrbeI,írj osztályba keriilt, nrajd pedig

az osztályok új tanírokat kaptak. Kezdetben a tanulók rrem ]elkesedtek az
íú oktatókért, és sa.inálták az eddig nlegszokott tallárokat. de késöbb be-

]áttLrk a tzinárcser,éI< sziikségességét és hasznosságát, A következó 7 hét a

hiányosságok pótlását és a vizsgála való telkészítést szolgíJta. Lrgyurlis

ekkor a taniilok lníi,javaslatot tettek a tanr,rlók száInára, hogy melyik az a

nyelvtani vizsga. amely letételére eséIye van, Az uto]só héten a vizsgák
lefolyása tttán. nlindetl tanrrló lészvett egy beszélgetésen a vezetó tanárral
(senior teacher), ahol szakmailag értékelték a tanfolyarni munkáját és az

eddigi vizsgáit. nlajd közólték veIiik a STANAG vizsgájuk hivatalos
eleclményét. Azok, akik nem éftettek egyet az eredméDyükkel vagy bír-
milyen kótely meli.ilt a vizsgájukkal kapcsolatban újra vizsgázhattak, bár

a szárrruk eletlyésző volt, Ez a tény is bizonyitotta a tanárok kon,ekt éíték-
ítéletét a 1anulók készségeivel kapcsolatbln,

A nnfolylnt erctlnónyeként a kint Iúvő csoporíból hdron .fíí
STANAG 3.3.3.3. nyelw,izsgrit, nig a tiibbi luiron f(í STANAG 2.2.2.2.
nyelvvizsgát szeruett,

A lanfolyanl elóriyel<ént enrlíthetó az idegen nyelvi kórnyezet, a ta-

nárok felkészüttsége és a nyelvi központ rendkíviil jó felszereltsége, rníg
hátrányaként a ieIentós távolság. ,R emélhelőleg ezaket u, infurnuiciókat a
saját nyelvi közpolttttnkban is hasznosíthatj uk, hísz a ni tanáraütk is
renilkíviil felkószüItek, bár a nyelvi környezet hiánya és az anyagi for-
rások eIágtelensége ntég okozhat problómákat a képzések folyanúlt,
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