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IDEGEN NYELVŰ TANULÓKÖZPONT AZ APÁCZAI ÁMK-BAN 

 
 
Az Oktatási Minisztérium 2003-ban indította útjára a Világ-Nyelv pályázati csomagot 

az idegennyelv-tudás fejlesztésének céljából, mely a nyelvoktatás minden szintjét támogatta 
és támogatja 2004-ben is meghirdetett, különböző alprogramjai által. (pl. Váltogató, Forrás 
stb.) Teret kapott benne  

• a pedagógusok nyelvi és módszertani ismereteinek bővítése, 
•  a tartalomalapú nyelvhasználat terjesztése szaktárgyi órákon, 
•  a hátrányos tanulócsoportok sajátos igényeinek megfelelő 
     módszerek kidolgozása, 
•  új módszerek beindításához szükséges tárgyi feltételek 
     megteremtése, stb. 

 
Zala megyében jelenleg három ilyen tanulóközpont működik: 

1. Zalalövőn, 
2. Ady Endre Művészeti Általános Iskola és Gimnáziumban, 
3. a zalaegerszegi Apáczai Csere János ÁMK Könyvtárában. 
  

Mi az intézmény pedagógusaival közösen a Forrás alprogram segítségével kezdtük el 
kiépíteni a zalaegerszegi Apáczai ÁMK Könyvtárában az Idegen nyelvű tanulóközpontot. Az 
Internet csatlakozással ellátott tanulóközpont könyvtári állományában nem nyelvkönyvek, 
hanem autentikus anyagok: könyvek, interaktív multimédiás CD-k, CD-ROM-ok, videó 
filmek találhatók.  Az állomány négynyelvű: angol, francia, német és olasz. Nagyságrendileg 
közel 500 könyv, 5 videó kazetta, 86 CD és hangkazetta, 24 CD-ROM található benne. A 
válogatásban segít a nyelvenkénti, szép és szakirodalmi bontás; valamint a nyelvtudási szintek 
szerinti elhelyezés is. A gyors tájékozódást segíti a számítógépes katalógus is, amelyben a 
hagyományos keresésen kívül nyelvenként, műfajonként és nyelvtudási szintenként is lehet 
barangolni. 

2003. december 12-én nyitottuk meg a tanulóközpontot a Megyei Idegen Nyelvi „Ki 
Mit Tud” rendezvényén a középiskolás diákok és tanárok előtt. Majd 2004. február 21-én 
nyitottunk Zala megye általános iskolai nyelvtanárai felé is, ahol érdekes ötleteket hallhattak a 
jelenlévő kollegák Gorszkiné Siró Enikőtől (megyei szaktanácsadó) a központ anyagának 
felhasználásához, valamint Kuti Zsuzsától a várható újabb pályázati csomagról. 
 

A pályázati célnak megfelelően a 4-12. évfolyam tanulóinak nyelvtanulását, tárgyi 
tudásának fejlesztését segíti ez a tanulóközpont, elsősorban nyelvi órák keretében, de más 
szakórákon is. A nyelvtanítás keretein belül az önálló nyelvtanulás felé irányítják 
pedagógusaink a diákokat.  Figyelembe veszik a diákok adottságait, érdeklődési körét. 

• A CD-k és a multimédiás anyagok a tanév folyamán rendszeresen beépülnek a 
tanórák anyagába. 
• Kísérletek történtek egyéb tanórákon való felhasználásra (pl. biológia órán az 
etológia fejezet feldolgozása során kiselőadások forrásaként használták az idegen 
nyelvű ismeretterjesztő állományt.) 
• A könnyített olvasmányokkal otthoni nyelvtanulásra ösztönzik a diákokat. Az 
olvasmányról történő beszámolás fejleszti a produktív nyelvi készségeket, és 
sikerélményt jelent a tanulóknak. 
• Olimpiatörténeti vetélkedőhöz is remekül tudták használni ezt az állományt. 
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• Bevezetésre került az Európai Nyelvtanulási Napló ez év szeptemberében a 
nulladik évfolyamoknál. Ezek tapasztalatairól még korai lenne beszélni. 
  

Ami tágítja a tanulóközpont felhasználásának lehetőségeit, az a könyvtár nyilvános 
feladatköréből következik, vagyis, szolgáltatásait mindenki számára, hosszabb 
időintervallumban tudja nyújtani. Így a pályázatban megfogalmazott cél (azaz a 4-12. 
évfolyam nyelvtanulásának fejlesztése) mellett bárki élhet a tanulóközpont által kínált 
lehetőséggel. Egyénileg, vagy csoportosan használhatja a multimédiás anyagokat, az idegen 
nyelvi olvasmányokat, az egyéb témájú szakanyagokat és természetesen a könyvtárban 
található nyelvkönyveket is a hozzájuk kapcsolódó CD-kel együtt.  

Másik nagy lehetőség a külföldi iskolákkal való jó kapcsolat. Ez állományunkat 
további értékes könyvekkel gazdagította, melyek olyan művek eredetiben való elolvasásának 
lehetőségét teremtik meg, melyek helyi szinten nem, vagy nehezen hozzáférhetők. 

Milyen tervek fogalmazódtak meg pedagógusainkban a jövőre nézve?  A 
tanulóközpont anyagára építő pályázatok, vetélkedők kiírása más intézmények tanulói 
számára. A Sportcsarnokban kerül sor november 11-én a Továbbtanulási Börzére, ahol 
ezekről a tervekről bővebben hallhatnak az érdeklődők. 

 

 Gáll Éva 

 

 
Gáll Éva bemutató foglalkozást tart a Zalai Gyermekkönyvtáros  

Műhely őszi továbbképzésén (lásd a 15. old.) 

 




