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Nyelvtanári kompetenciák vizsgálata andragógiai 

megközelítésben 

Bevezetés 

A nyelvtanárok jelentős hányada nem a közoktatásban – általános iskolában 

vagy középiskolában – helyezkedik el, illetve vállal vállalkozóként másodállást, 

hanem a felnőttképzés valamely területén: nyelviskolában, felnőttképzéssel fog-

lalkozó cégeknél vagy olyan, a magyar gazdaságban jelentős szerepet betöltő 

cégeknél, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek munkatársaik nyelvi kompetenciá i-

nak fejlesztésére. A német vállalatok, mint Audi, Mercedes, Bosch, Siemens stb. 

jelentősége megnőtt az elmúlt években a magyar gazdasági életben, elvárásaik az 

alkalmazottak kompetenciáit, ezen belül a német nyelvi kompetenciáit illetően 

magasak, de támogatják is a munkavállalók nyelvi képzését azzal, hogy nyelvi 

tréningeket szerveznek számukra és anyagi támogatást is nyújtanak a képzéseken 

való részvételhez. Ebből a helyzetképből kiindulva vállalkoztunk a jelen tanu l-

mányban bemutatásra kerülő kutatásra, amelynek keretében a német nyelvtanár-

ok kompetenciáit vizsgáltuk andragógiai megközelítésben. A vizsgálat során a 

következő kérdésekre kerestünk választ: 

– A német nyelvtanárok képzésük során milyen felkészítést kapnak arra nézve, 

hogy végzett nyelvtanárként a felnőttképzésben helyezkedhessenek  el, azaz 

kimutatható-e a képzési programokban a nyelvtanítás és az ehhez kapcsolódó 

nyelvtanári kompetenciák andragógiai szempontú megközelítése? 

– Megjelennek-e a szakmódszertani kurzusok tartalmaiban a felnőttkori 

idegennyelv-tanulásra és tanításra vonatkozó életkorspecifikus módszertani 

ismeretek? 

– Adott-e a hallgatók számára a lehetőség arra, hogy iskolai/szakmai gyakorla-

tukat – részben vagy egészben – a felnőttképzés területén teljesíthessék? 

– Megjelenik-e a képzési programokban a szaknyelv oktatására való felkészí-

tés? 

A fenti kérdések megválaszolására egy három elemből álló kutatást végez-

tünk. Dokumentumelemzés módszerével vizsgáltuk egyrészt A tanári mesterszak 

képzési és kimeneti követelményeit a német nyelvtanároktól elvárt általános és 

szakspecifikus kompetenciákra és ismeretekre vonatkozóan, másrészt pedig a 

némettanári mesterképzés szakmódszertani tárgyainak tantárgyleírásait elemez-

tük. Az így kapott adatok kiegészítése céljából pedig kérdőíves módszerrel ké r-

deztük meg a némettanári mesterképzést végzett hallgatókat a képzés során tény-

legesen elsajátított kompetenciáikra és ismeretekire vonatkozóan.  



Langerné Buchwald Judit 

58 

A német nyelvtanár-képzés tartalmának vizsgálata 

A német nyelvtanár-képzést tartalmi szempontból a fent említett dokumentumok 

alapján két szempontból vizsgáltuk: Egyrészt olyan közvetlenül deklarált köve-

telményeket, tanulási célokat, ismeretköröket, kötelező és ajánlott irodalmakat 

kerestünk, amik a felnőttképzés keretei között zajló németnyelv-tanításra, vala-

mint a szaknyelv tanítására való felkészítésre utalnak. Másrészt a dokumentu-

mokat kvalitatív módszerrel is elemeztük, tehát azt vizsgáltuk, hogy a dokumen-

tumokban alkalmazott szóhasználat alapján milyen mértékben lehet következte-

téseket levonni arra nézve, hogy a tanárjelöltek a képzés befejezése után nem 

csak a közoktatásban dolgozhatnak, hanem a felnőttképzésben is.  

A tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményeinek elemzése 

Az Oktatási Minisztérium A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti köve-

telménye c. rendeletben
1
 határozza meg a tanári mesterszakot végzőkre vonatko-

zóan azokat az általános és szakterületi tanári kompetenciákat és ismeretköröket, 

amelyeket a hallgatóknak a képzés során el kell sajátítaniuk. Az általános tanári 

kompetenciák és ismeretkörök között a tanár alapvető feladatait, valamint ezek-

nek a feladatoknak az ellátásához szükséges ismereteket, képességeket és gya-

korlati készségeket, valamint attitűdöket határozza meg a rendelet. A némettanár 

képzettségre vonatkozó szakterületi tanári kompetenciák és ismeretkörök között 

olyan speciális ismeretkörök szerepelnek, mint a szaktudományos ismeretek, 

szakmódszertani ismeretek és a szakterületből adódó sajátos kompetenciák. Egy 

külön pontban foglalkozik a rendelet a szakmai gyakorlat teljesítésével szemben 

támasztott követelményekkel. 

Az elemzés eredménye alapján megállapíthatjuk, hogy a rendelet tartalmaz 

olyan a némettanároktól elvárt ismeretköröket és kompetenciákat, amelyek a 

hallgatók a német nyelv felnőttképzésben való tanítására, valamint a szaknyelv 

oktatására történő felkészítésre vonatkoznak. Már az általános tanári kompeten-

ciák esetében megfogalmazódik a követelmény, hogy a végzett tanárok rende l-

kezzenek „a gyermeki, serdülőkori és ifjúkori fejlődésre, az egész életen át tartó 

emberi fejlődésre […] vonatkozó tudás”-sal (p. 8). A szakterületi tanári kompe-

tenciák és ismeretek között erre vonatkozóan további utalások találhatók  szak-

módszertani ismeretek között: A némettanároktól elvárt „a szaknyelvek oktatása 

a középiskolákban, a szakképző intézményekben és a felnőttképzésben”  (p. 21). 

A tanári mesterszakos hallgatók szakmai gyakorlatára vonatkozó előírt formák 

között pedig adott a lehetőség, hogy a tanárjelöltek a gyakorlatot ne csak közok-

tatási intézményben, hanem „…felnőttképző intézményben megbízott vezetőtanár 

és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett”  (p. 14) 

teljesíthessék. 

                                                        
1 A tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményéről szóló  15/2006. (IV. 3.) OM rende-

let 2010. május 14-i módosításai után. Quelle: 

www.nefmi.gov.hu/felsooktatas/kepzesi.../tanar-szak-kkk-100611. Utolsó megtekintés: 

2013.05.13. 
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A képzési és kimeneti követelmény megfogalmazásának és szóhasználatának 

elemzése alapján megállapítható, hogy mind az általános mind pedig a szakterü-

leti kompetenciák és ismeretek esetében túlnyomóan azoknak a szavak használa-

ta jellemző (iskola, tanuló, szülő, iskolai közösség, pedagógia stb.), amelyek arra 

utalnak, hogy a leendő tanárok esetében elsődlegesen a közoktatásbeli tanári 

feladatok ellátására való felkészítés áll a képzés középpontjában és ez a képzés 

kiemelten hangsúlyos területe. A felnőttképzésbeli nyelvoktatásra, valamint a 

szaknyelv oktatására vonatkozó ismeretek és kompetenciák megjelennek ugyan a 

képzési és kimeneti követelmények között, de csekély mértékben.  

A szakmódszertani tantárgyak tartalmi elemzése 

Magyarországon több felsőoktatási intézményben van némettanári mesterszak. A 

vizsgálatba hét egyetemen vagy főiskolán folyó némettanári mesterképzést von-

tuk be. Az elemzés során a modelltantervekben található kurzusok elnevezését és 

a szakmódszertani tárgyak tartalmait vizsgáltuk a tantárgyleírások alapján, 

amely során elemeztük a tantárgy tantárgyleírásokban meghatározott célját, az 

ismeretköröket és a megadott kötelező és ajánlott irodalmat arra vonatkozóan, 

hogy milyen mértékben jelenik meg a tantárgyi tartalmakban a felnőttképzésben 

való nyelvoktatásra, illetve a szaknyelv oktatására való szakmódszertani felké-

szítés. 

Az elemzés eredménye alapján megállapítható, hogy a szaknyelv oktatása 

két felsőoktatási intézmény esetében jelenik meg a némettanári mesterképzés 

képzési programjában. Egyik esetben a szabadon választható tantárgyak között 

szerepel, a másik esetben a Szaknyelvek és szaknyelvoktatás kurzus a kötelező 

tantárgyak közé tartozik. A megadott ismeretkörök alapján megállapítható, hogy 

a tantárgy keretében a hallgatók részletes és alapos ismereteket szerezhetnek a 

szaknyelv fogalmi kereteiről, valamint a szaknyelvoktatás nyelvoktatásban be-

töltött szerepéről és kihívásairól. 

A szakmódszertani tantárgyak tartalmának elemzése alapján megállapítható 

továbbá, hogy a másik vizsgált szempontra, azaz az életkorspecifikus szakmód-

szertani felkészítésre a felnőttképzésben történő nyelvoktatásra nincs utalás a 

tantárgy célkitűzéseiben, ismeretköreiben és szakirodalmában. A tantárgyleírá-

sokban alkalmazott szóválasztás és szóhasználat vizsgálata is az előző megálla-

pítást erősítette meg, ugyanis az iskola, diák, tanuló, szülő, osztály, osztályterem, 

iskolai közösség, pedagógia, pedagógiai szavak gyakori használata alapján kije-

lenthetjük, hogy a szakmódszertani képzés során az általános nyelvoktatásra, a 

közoktatásbeli nyelvtanításra, valamint a gyermek- és fiatalkori nyelvoktatás 

szakmódszertanára vonatkozó ismeretek és kompetenciák állnak a némettanárok 

képzési programjának középpontjában. 

A végzett német szakos tanárok kérdőíves vizsgálatának eredménye 

A képzési és kimeneti követelmények, valamint a szakmódszertani tantárgyak 

tantárgyleírásai elemzését a némettanári mesterképzést befejező hallgatók köré-

ben végzett kérdőíves kikérdezéssel egészítettük ki. Ezzel szerettük volna ár-

nyaltabbá tenni a dokumentumelemzés során kapott eredményeket. A hallgatók-
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nak lehetőségük volt arra, hogy a kérdőív kitöltése során megnevezhettek olyan 

kompetenciákat és ismereteket, amelyek a tantárgyleírásokban nem kerültek 

rögzítésre, de a képzésük során mégis lehetőségük volt ezek elsajátítására. A 

végzős hallgatók válaszadási hajlandósága alacsony volt, ezért csak a Pannon 

Egyetem némettanári mesterképzését végzett nappali tagozatos hallgatók köré-

ben végzett vizsgálat eredményéről tudunk beszámolni jelen tanulmány kereté-

ben. Itt azonban a hallgatók 100%-a töltötte ki a kérdőívet. 

A kérdőív tizenegy kérdést tartalmazott a végzett hallgatók némettanári mes-

terképzésben megszerzett ismereteire és kompetenciáira vonatkozóan. A célunk 

az volt, hogy a kérdőív segítségével megtudjuk, hogy a hallgatók a képzésük 

során elsajátítottak-e olyan életkorspecifikus ismereteket, amelyek kifejezetten a 

felnőttkori nyelvtanulásra és nyelvtanításra, valamint annak szakmódszertani 

ismeretire vonatkoznak. Kérdésünk volt továbbá, hogy volt-e lehetőségük arra, 

hogy tanítási gyakorlatukat a felnőttképzésben (pl. felnőttképző intézményben, 

nyelviskolában) teljesíthessék, illetve hogy megjelent-e a képzésükben a szak-

nyelv tanítására való felkészítés. 

A kérdőív kérdéseire adott válaszok elemzése alapján egyértelműen megá l-

lapítható volt, hogy a megkérdezett hallgatók saját bevallásuk alapján a képzé-

sük során nem sajátítottak el olyan ismereteket és kompetenciákat, amelyek a 

szaknyelv tanításával, a felnőttképzésben történő nyelvtanítással, valamint a 

felnőttkori nyelvtanítás szakmódszertani ismeretivel állnának kapcsolatban. 

Másrészt az iskolai/szakmai gyakorlat teljesítésének a lehetősége is csak a köz-

oktatásban biztosított, tehát csak általános és középiskolában tudtak a hallgatók 

tanítási gyakorlatot szerezni, felnőttképzéssel foglalkozó oktatási intézményben 

nem. 

Összegzés 

A vizsgálat eredményeit összegezve elmondhatjuk, hogy a szaknyelv tanítására, 

a felnőttkori nyelvtanításra vonatkozó ismeretek és kompetenciák ugyan megje-

lennek a tanári mesterképzés képzési és kimeneti követelményeiben, de jelentő-

ségük marginális, arányuk elenyésző. A némettanárképzés – és általában a tanár-

képzés – középpontjában a közoktatásbeli tanári feladatok ellátására való felké-

szítés, az ezzel összefüggő ismeretek és kompetenciák állnak. De a képzési és 

kimeneti követelmények tantárgyleírásokban történő realizálódását vizsgálva 

látható, hogy ez a már eredetileg is kismértékű jelenlét tovább csökken, és a 

tényleges képzési programokban alig kimutatható. 

A Pannon Egyetem hallgatói körében végzett kérdőíves felmérés eredménye 

alátámasztja a tantárgyleírások elemzése során kapott eredményeket. Egységesen 

úgy nyilatkoztak, hogy a képzésük során nem találkoztak a nyelvtanulás és 

nyelvtanítás andragógiai szempontú megközelítésével és szaknyelv tanítás ké r-

déseivel. Igaz, hogy eddig nem áll rendelkezésünkre más egyetemek és főiskolák 

némettanári mesterképzését végzett hallgatók körében lefolytatott vizsgálat 

eredménye, ettől függetlenül a tantárgyleírások elemzése alapján nagy valószí-

nűséggel következtethetünk arra, hogy máshol sem kapnák nagymértékben eltérő 
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eredményeket. Ez alól kivétel az a két felsőoktatási intézmény, ahol a szaknyelv 

és a szaknyelv tanítására való felkészítés választható, illetve kötelező kurzus 

formájában megjelenik. 

A tanulmány elején felvázolt helyzetkép és a kutatás eredményei alapján ki-

jelenthetjük, a némettanárképzés területén feltárt tartalmi hiányterület – figye-

lembe véve a munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőségeket – megszünteté-

se elengedhetetlen. A némettanárképzés olyan tartalmi kiegészítése szükséges, 

amely magában foglalja azokat a nyelvtanári ismereteket és kompetenciákat, 

amelyek a végzett némettanárokat alkalmassá teszik arra, hogy nem csak a köz-

oktatásban, hanem a felnőttképzésben és a szaknyelv oktatásban is megállják a 

helyüket. 


