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Hogyan lehetne jobban? 
Tantervfejlesztés és mellérendelő kétnyelvűség, 

avagy az oktatásszervezési döntéshozatalokat befolyásoló tényezőkről 
 
 

  Jelen tanulmány a romániai magyar tannyelvű iskolák egyik meghatá-
rozó oktatásszervezési komponensének bemutatását célozza, azaz a tantervfej-
lesztés kérdéskörének értelmezési lehetőségeit a társadalmi, politikai változások 
tükrében. 
  A romániai kisebbségi tannyelvű iskolák keretében az állam nyelvének 
oktatása egy sajátos „tannyelvi diszkriminációt” tükröz, ugyanis az anyanyelvű 
tanulókéval azonos tanterv és követelményrendszer kerül alkalmazásra. Annak 
ellenére, hogy léteznek (sajnos csak nevükben) kisebbségi iskolák számára 
elkészített tankönyvek, a gyakorlat azt tükrözi, hogy az oktatási folyamat 
tervezésében nem került a rendszerező elvek közé a kisebbségi tanulók anya-
nyelvi kultúrájának figyelembe vétele. Az utóbbi hónapok politikai játszmái, az 
oktatásszervezési diskurzusban érdekes és izgalmas, a kisebbségi érdekérvénye-
sítés szempontjából váratlan és kihívásokkal telített fordulatot jelentettek. Itt 
azon, köztudatban is immár ismertté vált, a politikum színpadáról kijelentett 
értékítéletekre gondolok, mint pl. „az állam nyelvét idegen nyelvként kell 
oktatni” (Traian Băsescu államelnök kijelentése, 2007 augusztusában). Ezen 
kisebbségtámogató diskurzus nemcsak a román politikumnak jelentett 
meglepetést, de a romániai magyar közgondolkodást is mozgásba hozta, 
ugyanis az évtizedek során újrafogalmazott, kutatott, vitatott nyelv- és 
oktatáspolitikai probléma újra a figyelem középpontjába került. 
  Az eddigi társadalmi és politikai változások olyan kisebbségi okta-
táspolitizálásnak enged(het)nek teret, amelyek jogi keretek felkínálását teszik 
lehetővé az államnyelv oktatásának második nyelvként, tanulóközpontú módon 
való megtervezéséhez. A továbbiakban nem kívánok elmélyülni a kérdéskör 
politikai hátterének bemutatásában, hanem ezen jelenség tanulásszervezésre 
gyakorolt lehetséges hatásainak konfigurációját igyekszem értelmezni a 
tantervfejlesztés perspektívájából. Az eddig elmondottak azonban híven 
tükrözik, hogy a kisebbségi oktatásszervezés politikaérzékeny, csak a 
változásokkal összefüggésben értelmezhető és ebben a jelentés-összefüggésben 
elengedhetetlen a tényleges és lehetséges oktatásra vonatkozó döntési játszmák 
modellezése. 
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  Felmerül tehát a kérdés, hogy mit fogalmazhat meg a neveléstudomány 
és a nyelvpedagógia a kisebbségi tanulók sajátos, román nyelvi oktatásának 
jogairól. Melyek azok a döntési színterek (vagy szintek) és oktatásszervezői 
tényezők, amelyek nélkülözhetetlenek egy hatékony tantervfejlesztési 
folyamathoz? 
  A Romániára jellemző központosított oktatásszervezési hagyomá-
nyokra épülő „pedagógiai kultúrában” a meghatározó kérdés éppen a tan-
tervfejlesztés módszertanának kidolgozása, egy sajátos, egyedi pedagógiai 
valóságból kiindulva, oly módon, hogy a mellérendelő kétnyelvűség támogatá-
sára reális oktatási feltételeket lehessen biztosítani. A „módszer a módszerről” 
típusú feltárói munka mind empirikus kutatási eredmények, mind szakirodalmi 
következtetések tanulócentrikus összegzését feltételezi, így a továbbiakban a 
célcsoport nyelvészeti és pszichopedagógiai sajátosságainak, valamint a váltás 
főbb elemeinek bemutatása után arra próbálok választ keresni, hogy milyen 
tervezői szakaszokat, módszereket, döntéshozatali tényezőket kell figyelembe 
venni egy lentről felfelé építkező (kétpólusú tartalmi irányításra alapuló) 
tantervfejlesztési folyamatban. A bemutatásra kerülő következtetések az eddigi 
kutatási eredmények, a szakirodalmi leírások, valamint a tantervfejlesztési 
munka gyakorlati tapasztalatainak1 összegezései.  
 
 
Romániai magyar tannyelvű iskolák – rövid helyzetelemzés 
 
A romániai oktatási rendszer kisebbségi tannyelvű iskoláinak (a romániai iskolai 
populáció 5,28%-a) jelentős része, pontosabban 88,29% (www.edu.ro) a 
magyar tannyelvű intézmény. Ezen intézményekben a többségi nyelv elsajátí-
tása azonos tartalom- és követelményrendszeren alapul, mint az anyanyelvű 
diákoké, így főképp a tömbmagyarságban élő tanulók esetében, ahol a tanuló 
elsősorban egynyelvű környezetben szocializálódik, a másodnyelvi kompe-
tenciák kialakítása sok megoldandó problémát von maga után. Szociológiai 
felmérések szerint (pl. Horváth 2003) a romániai magyarság a többség 
nyelvének ismerete alapján a következő kategóriákba sorolható: kétnyelvűek 
aránya körülbelül 50-55%, a másodnyelv-használóké 40-45%, s mindössze 5% 
a csak néhány szót értő. Megjegyezendő, hogy az említett felmérés nem 
szociolingvisztikai céllal elkészített adatgyűjtés volt, és a megadott kategóriákba 

                                                 
1 A tanulmány szerzője az 2006–2007-ben tagja volt a Communitas Alapítvány által 
tantervfejlesztesi munkára felkért munkacsoportnak, melyben dr. Balázs Lajos vezetésével a 
csíkszeredai Sapientia EMTE, Humán Tanszékének oktatói a magyar tannyelvű oktatási intézmé-
nyek számára román nyelv és irodalom tantervjavaslatot dolgoztak ki. 
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való besorolás a válaszadók önértékelésének eredménye a másodnyelvi 
kommunikációs hatékonyságuk alapján. A kétnyelvűség fogalma ebben az 
összefüggésben a kiegyensúlyozott, mindkét nyelvet hatékonyan beszélő nyelvi 
módot jelöli, míg a másodnyelv-ismeret ez esetben a román nyelv hatékony 
használatát jelenti. 
  Főképp azon helyzetekben, ahol a nyelvi környezet nem ad lehetőséget 
a spontán nyelvtanulásra, az iskolai oktatás egy prekommunikációs szintű 
nyelvelsajátítást tud biztosítani, ami természetesen a társadalmi beilleszkedés és 
szakmai mobilitás korlátozó tényezőjévé válik. A nyelvi tudás komponenciális, 
kvalitatív elemzése alapján elmondható, hogy a magyar tannyelvű iskolák 
esetében, főképpen a tantervi követelmények irányító szerepe miatt, az 
aszimmetrikus kétnyelvűség különböző fokával és formáival találkozunk. Az 
aszimmetrikus (inkongruens) kétnyelvűség fogalma az anyanyelvre (Ny1) és a 
második nyelvre (Ny2) vonatkozó mennyiségi és minőségi eltérések össze-
foglaló jelölésére szolgál. Az utóbbi években folytatott kutatásaim alapján (pl. 
2005) az említett nyelvi inkongruenciának néhány meghatározó szintjét 
különíthetjük el: 
  (a) A szókincs szintjén megjelenő aszimmetrikus megnyilvánulá-
sok, azaz lexikális aszimmetria, ami abban nyilvánul meg, hogy több évi 
nyelvtanulás után sem alakul ki pragmatikus, mindennapi beszédhelyzetekhez 
szükséges nyelvi tudás, nyelvi viselkedés, amely a közvetlen környezetben való 
hatékony beilleszkedést elősegíthetné. 
 (b) A nyelvi kompetenciák szintjén felmerülő beszédprodukciós 

aszimmetria. Ez elsődlegesen a beszéd tervezési és beszéd kivitelezési folyama-
tok működésében követhető nyomon, így gyakori mutatója azon nyelvi 
megnyilvánulás, amelyben a szövegalkotási készség nem automatizálódik, 
következésképpen a nyelv kommunikációs funkciója szegényes szókészlet, vagy 
félmondatok által kerül kifejezésre. Így a másodnyelvi (Ny2) beszédproduk-
tumok sablonosak, vázlatosak vagy éppen a hallgatásba, esetleg a 
kommunikáció visszautasításába fulladnak a kudarcélmény, a tévedés elkerülése 
érdekében. 
  (c) Az aszimmetrikus kétnyelvűség gyakran az egyszerűsítő nyelvstraté-
gia alkalmazásához vezet. Ez esetben a hibalehetőségek elkerülése érdekében a 
beszélő szándékosan feladja vagy módosítja üzenetét a célnyelven. Így az 
elhallgatott beszédszándék az egyén személyiségének csak részleges 
kibontakozását, megnyilvánulását biztosíthatja a nyelvi másság kontextusában, 
tehát a közlés élménye gyakran minimálisra csökken vagy formálissá válik.  
  A fenti jelenség érdekes módon tükröződik és újratermelődik az 
osztálytermi párbeszédek nyelvi sajátosságai révén is. A tömbmagyarságra 
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vonatkozó reprezentatív mintavétel alapján végzett kutatással arra a következte-
tésre jutottunk, hogy a tantervi tartalmi követelmények és a tanulói tudásszint 
közötti szakadék áthidalásának mentő eszközévé válik az anyanyelvhasználat 
értéstámogató funkciója, ami esetenként a kettős nyelvhasználatot eredményezi 
a másodnyelv tanórái keretében (Tódor 2005). Az említett kutatás egy 
attitudinális aszimmetria hipotézisének megfogalmazására is lehetőséget adott, 
azaz a nyelvben (nyelven) való lét megélésének aszimmetrikus elrendeződésére. 
Ennek alapja azon domináns differenciált nyelvválasztási, nyelvhasználati 
szokás, miszerint az anyanyelv használata nemcsak a jobb megértés vagy 
megértetés eszköze az osztálytermi kommunikációban, hanem gyakran egy 
„mi-típusú” (vö. Wardhaugh 2002) szolidaritás kifejező eszközévé válik, ezért a 
beszélők alkalmasabbnak tartják az informális beszédhelyzetekre. A 
másodnyelv használata többnyire „ők-orientált” (vö. Wardhaugh 2002) azaz a 
tanítás nyelve, de nem mindig a megértésé. Ezért válik a formálisabb helyzetek 
kommunikációs eszközévé, esetünkben elsősorban a magyarázat és a 
kikérdezés segítőjévé. Természetesen ez utóbbi jelenség éppen affektív és 
motivációs háttere miatt válik személyiségfüggő jelenséggé, ezért nem mint 
általánosítható törvényszerűséget, hanem mint domináns viszonyulási formát 
jelezhetjük. 
  Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy e sajátos nyelvi helyzet csak 
akkor kezelhető hatékonyan a pedagógiai, osztálytermi tevékenységek szintjén, 
ha e jelenség a makroszociális diskurzusok szintjén is reálisan megfogalmazó-
dik, közös jelentésreferenciával mind a többségi, mind a kisebbségi okta-
tásszervezők számára, ugyanakkor az oktatási folyamat tervszerűsítésében 
természetes, létező nyelvi elrendeződésként kerül leírásra.  
 
 
Változás és súlyponteltolódás 
 
  Tantervtörténeti szempontból a jelenlegi időszak a váltás és változtatás 
ideje, amely többszintű hangsúlyeltolódás szükségességét jelzi a nyelvtanulásról, 
a két- vagy többnyelvű személyiségről kialakított szemléletben, a nyelvi és 
tanítási tartalom szintjén, a pedagógiai megalapozás és oktatásszervezés 
területén egyaránt. 
  Jelen összefüggésben másodnyelvnek tekintem az államnyelvet, ugyan 
is az említett magyar tannyelvű intézményekben az elsajátítás sorrendje alapján 
a második. (Természetesen társadalmi, politikai szempontból első[dleges] 
nyelvnek tekintendő.) Szociológiai felmérések bizonyítják (Csata–Mandel 
2007), hogy az államnyelv ismeretének hiányosságai társadalmi, szakmai 



Dr. Tódor Erika Mária: Hogyan lehetne jobban?  

 

 5 

mobilitás gátló tényezője. Az idézett szerzők szociológiai életútra és jövőképre 
vonatkozó kutatásukban, többek között, a többségi nyelv ismeretének és a 
társadalmi hatékonyság fontos strukturáló összefüggésének jelentőségére 
mutatnak rá, miszerint a főképp tömbben lakott vidéken fiatal felnőttek éppen 
nyelvtudásuk korlátozó funkciója miatt 1989 előtt többnyire egzakt, természet- 
és műszaki tudományok területén bontakozhattak ki, míg azt követően a 
rendelkezésükre álló magyar tagozatokra jelentkeztek és így az egyenlőtlen 
magyar szaklefedettség miatt egyenlőtlen szakembertermelésre került sor. 
Szintén a nyelvi kompetenciák korlátozó erejével magyarázható az a tény is, 
hogy a magyarok többsége szívesebben állami foglalkozásokban helyezkedik el, 
mintsem önálló vállalkozóként. 
  A másodnyelv elsajátításának motivációs háttere lényegesen különbözik 
az idegen nyelvekétől, ugyanis kiemelten hatalmilag elrendelt, és nem elit vagy 
túlsúlyban voluntáris nyelvelsajátításról van szó, s így a kialakuló kétnyelvűség 
is sajátos nyelvi, kognitív, attitudinális konfigurációt alakít ki. 
  Ebben a jelentés-összefüggésben a két- vagy többnyelvű egyén nem 
tekinthető két vagy több „egynyelvű” összegének, hanem olyan beszélő-
hallgatónak, akit önmagában, sajátos „nyelvi létében” (Grojsean 1998) kell 
vizsgálni és nem az egynyelvűekkel összehasonlítva. A hangsúlyeltolódás tehát a 
kétnyelvű személyiség fragmentált szemléletéről, a holisztikus megközelítésre irányítja a 
figyelmet, így tehát kétnyelvűnek tekinthető az az egyén, aki a mindennapi 
érintkezései során mindkét nyelvet használni tudja beszédszándékai 
érvényesítésében (Bartha 1999; Narvracsics 2000). Természetesen a két nyelvet 
más-más területeken, kommunikációs helyzetekben használva ezek 
kölcsönösen kiegészítik és befolyásolják egymást (vö. Grosjean komplementer 
elve, Navracsics 2002), így a nyelvtudás szintjét az is meghatározza, hogy miért 
és milyen típusú beszédszándékok érvényesítésére használja. A kétnyelvű egyén 
holisztikus megközelítése olyan pszicholingvisztikai jelenségek tudatos 
pedagógiai kezelését eredményezi, mint például a nyelvi kódváltás, 
interferencia, nyelvi keverés stb. és ugyanakkor lehetőséget biztosít a 
„másodnyelvű egynyelvűség” (Péntek 2005) tanítási és tanulási szokásainak 
felszámolására. Külön figyelmet érdemel e szemlélet hatékony gyakorlatba 
ültetése is, mert egy közös jelentéselfogadást (jelentésélményt) feltételezne 
mind a magyar, mind a román szakmai elit részéről.  
  A tanulócentrikus nyelvoktatás elsődleges feltétele éppen a tanuló aktív 
részvétele saját önnevelésében, önképzésében. Jelenleg az államnyelv oktatását 
szabályozó tartalom- és követelményrendszer – mivel éppen az egynyelvűek 
sajátosságaira összpontosít – bizonyos mértékben elzárja a kisebbségi tanulót 
annak lehetőségétől, hogy aktív résztvevője legyen a nyelvelsajátításnak, 
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háttérbe szorítva eddigi ismereteinek, érdeklődésének és igényeinek figyelembe 
vételét. Így a másodnyelv tanítása elsősorban tantárgyként szemlélhető oktatást, 
és nem tannyelvként is használatos nyelvelsajátítást eredményez. 
  A változtatás természetesen szemléletváltást követel az oktatás tartalma 
szintjén is, ugyanis a hangsúlyt azon nyelvi tartalmak elsajátítására kell fektetni, 
amelyeket a nyelvtanuló kommunikációs és integrációs szükségletei határoznak meg. A 
kommunikációs paradigma tükrében a tanulás strukturáló eleme nem a nyelvi 
forma lenne, hanem a jelentés, a beszédszándék, amely által kiteljesedhet az 
önkifejezés élménye a nyelvi másság jelentés-összefüggésében. A 
nyelvelsajátításban a tartalmi rendszerező elv nem kimondottan a nyelvi isme-
retek, valamint a nyelvi normák helyes alkalmazását követi, hanem a kommu-
nikációs kompetencia összetevőinek oly módon való fejlesztését, amely egyben 
kreatív, motivált tanulói egyéniség kimunkálását célozza.  
A hangsúlyeltolódás tehát a nyelvről és irodalomról szervett ismeretekről a 
nyelvhasználatra és kulturális kompetencia kialakítására tevődik át. 
  A szemléleti és tartalmi váltások a tanulásszervezési elvek átfogalmazá-
sát vonják maguk után, így az eredményorientált, nyelvközpontú tantervek 
helyett a folyamatközpontú tanterv és az ezáltal megkövetelt nyelvtanulási 
stratégiák válnak elsődlegessé. A curriculum szemléletnek érvényesítése által a 
tantervek tartalma a tanulási stratégiákkal és egyéni tanulásszervezési készségek 
kialakításának igényével is bővülnek. A kompetencialapú oktatás eszményképét 
követve egy tevékeny tanulói magatartás kialakítása válik elsődlegessé, reális 
tananyagmennyiségre épülő ismeret, készség és mikrokompetenciák 
fejlesztésével, változatos és differenciált munkaszervezéssel, csapatmunkára és 
problémamegoldó tanulási helyzetekre építve. 
  Ebben a kontextusban tehát, ahol a tanítás folyamata a reális tanulás 
színterévé válik, a tanári szerepvállalás is újító önszervezést feltételez, a nyelvta-
nár döntéshozó feladatai által a tanulás tervszerűsítésében, irányításában, 
értékelésében. A tankönyvcentrikus oktatásról a követelmények által vezérelt tanítási 
folyamat individualizált, helyi sajátosságokra építő megoldások kidolgozására 
ösztönzi a tanárt. A másodnyelvet oktató tanárokra különös szerep hárul az 
úgynevezett reális, realisztikus (Medgyes 1997; Rivers 1983) beszédhelyzetek 
hatékony megszervezésében, az interdiszciplinaritás, az informális tudásszerzés 
intézményesített kereteibe való beépítésével.  
  A fentiekben bemutatott változtatási irányzatok éppen kölcsönös 
összefüggésük és a megnevezett hangsúlyeltolódásuk által határozzák meg a 
tanulócentrikus és helyi sajátosságokra alapuló tantervfejlesztési munka irányel-
veit. A második nyelv hatékony oktatása a romániai magyar tannyelvű iskolák 
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esetében egy kettős bemenetű tartalmi szabályozásra alapuló, multifunkcionális 
tantervet feltételez. 
 
 

Tantervfejlesztés és a döntéshozatal összetevői 
 

  A bemutatott hangsúlyeltolódások tulajdonképpen megerősítették azon 
lentről felfelé építkező tanterv szükségességét, amelynek kidolgozása az eddigi 
normatív tanulásszervezési tapasztalatokra építkezhet, de szemléletében, 
elveiben a váltás jegyeit kell tükröznie. Egy új szemlélet értelemszerűen sajátos 
kivitelezési módokat, eljárásokat követel. A kettős bemenetű tartalmi 
szabályozásra alapuló tanterv azon összetett egyeztetési folyamat eredménye, 
amelyben az oktatásszervezés osztálytermi igényei, a nyelvészeti és nevelés-
tudományi kutatások eredményei és az oktatáspolitika elvei között valamilyen 
mértékű egyensúly teremtődik. Multifunkcionális jellegét a curriculum-centrikus 
szemlélet határozza meg, de annak ellenére, hogy domináns vonása a 
folyamatra való összpontosítás, ezt kiegészíti a tanulóközpontúság, az 
interaktivitás és a kompetenciaközpontúság, valamint a hasznosság rendszerező 
elvei (Kurtán 2001).  
  A nyelvészeti és nevelési igényeket hatékonyan kezelő tanterv-előkészí-
tési folyamat első lépése egy belső, diagnosztizáló igényszintfelmérés, amely 
mind a tanuló, mind a gyakorló tanár szükségleteinek megismerését célozza. A 
szakirodalomban gazdag szükségletfelmérő és -elemző modellkínálat érhető el 
(Kurtán 2001; Hass–Parkay 1993; Costea 2004). A továbbiakban néhány közös 
és a kérdéskör szempontjából lényeges elemet emelek ki.  
A szükségletelemzés a távlati és közeli nyelvi szükségletek feltérképezését 
jelenti, amely Richards (in Kurtán 2001) szerint a nyelvhasználati szituációk 
megismerését jelenti, valamint azokat a célokat tanulmányozza, amelyek 
elérésében a nyelvre szükség van, ugyanakkor felméri a sikeres kommunikáció 
szintjeit.  
  A szükségletelemzés Munby-féle (in Kurtán 2001) modellje szerint 
mind a tanuló, mind a tanár résztvevője azon nyelvi tartalom-, készség-, képes-
ség- és attitűdrendszer megfogalmazásának, amely a tantervi tartalom 
meghatározásának alapját képezi. A bemutatott célcsoport esetében szükséges 
lenne egy szélesebb körű igényszintfelmérés elvégzése, ahol a felnőttcsoport 
reprezentatív véleménynyilvánítása is döntő szerepet kap (szülők, 
szakfelügyelők, politikusok, oktatási minisztérium képviselői stb.), és így 
erőteljesebbé válik a társadalmi beilleszkedés sikerességét elősegítő nyelvi és 
kommunikációs szükségletek feltérképezése. A román nyelv másodnyelvként 
való oktatásában a beszélt nyelv (és nem a jelen oktatási rendszerben gyakran 
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előforduló passzív szókészlethez tartozó nyelvanyag) azon területei és 
kommunikációs részkészségei körvonalazhatók, amelyeket a hatékony társa-
dalmi beilleszkedés megkövetel. 
  Egy ilyen típusú igényszintfelmérés nemcsak az oktatási folyamat cél- és 
feladatrendszerének reális megfogalmazását biztosítaná, hanem lehetőséget 
nyújtana a tanítási folyamat participatív és egyben motiváló megtervezésére. 
Ugyanakkor ez a tervezési mód összhangban lenne azon iskolai kultúrát és 
minőségkoncepciót vizsgáló kutatások következtetéseivel (Iosifescu 2002; Papp 
Z. 2004), amelyek szerint minőségi változtatásról akkor beszélhetünk a 
romániai oktatási rendszerben, ha a tanárok is érzik, hogy tőlük indulnak el a 
reformfolyamatok, nem pedig fentről lefelé, és nem csak papíron terjedő refor-
mok szenvedő alanyai. 
  A másodnyelv oktatására vonatkozó értékegyeztetés sajátos pedagógiai 
kultúrát, rálátást is feltételez, amelyből elsődlegesen két elemet tartok fontosnak 
megemlíteni. Egyrészt fontos ismerni az azonos anyanyelvi háttérrel 
rendelkező, hasonló nyelvi létben szocializálódó, más oktatási rendszerek 
hasonló jellegű sajátosságait. Másrészt érdemes az európai oktatási rendszerek 
kisebbségi oktatáspolitikájának összehasonlító leírása és adaptálható modelljei-
nek feltárása. A horizontális információösszegzést egy vertikális elemzés 
egészítheti ki, a másodnyelvre vonatkozó normatív diskurzusok, módszertani 
viszonyulások történeti alakulásának értelmezése. 
  A tanterv tartalmának kiválasztásában és rendszerezésében nemcsak a 
külső igények megfogalmazása és a komparatív következtetések válnak struktu-
ráló elemekké, hanem a tudásszintek kvalitatív és kvantitatív elkülönítése, azaz 
a kimenet minőségi szintjeit meghatározó részkészségek leírása.   
A jelenlegi oktatási rendszer követelményei az egynyelvű/anyanyelvű sa-
játosságaira összpontosítanak, így lényegében hiányzik a másodnyelvi tudás-
szinteket elkülönítő szempontrendszer. Erre egy lehetséges megoldást éppen a 
KER (Közös Európai Referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtudás, értékelés) 
jelentene, elkülönítve a befogadás, interakció, produkció, közvetítés mikro-
készségeit és fejlődési szakaszait, természetesen a nyelv státusának meghatá-
rozásával összhangban. A nyelvi készségek fejlődési szintjeinek leírása, 
kiindulópontja lehet a tananyag megtervezésének, objektív, formatív értéke-
lésének, esélyegyenlőséget biztosítva az azonos követelményrendszerhez oly 
módon, hogy közben az egyéni tanulási ütemnek és a stratégiák sokszínű-
ségének szabad kibontakozási teret enged. 
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  A tantervi tartalom konfigurációja az előbbiekben bemutatott ténye-
zők függvénye. Sajátos elrendeződésük vonatkoztatási szempontjait a nyelv-
ről és a nyelvtanulásról vallott elvek rögzítik. Olyan általános, idegen nyelvek 
oktatásában ismert alapelvek (Holló et alii 1996; Kurtán 2001; Bárdosi 2000) 
adaptálására gondolok, mint például:  

– A nyelvoktatás célja a nyelv használata. 

– A nyelvet nemcsak célként, hanem eszközként is használni kell. 

– Az idegen nyelv tanulása a már meglévő tapasztalatokon alapul. 

– A nyelvtanulás nemcsak a struktúrákba rendezett ismeretek elsajátí-
tása, hanem a receptív és produktív készségek kialakítása, a 
pragmatikai, diskurzuskompetencia stb. fejlesztése. 

– A nyelvtanulás egyéni tanulási ütemre alapuló tevékenység. 

  A tartalmi jellegzetességek és az általuk megkövetelt tanítási módok 
sajátos didaktikai elvek meghatározásához vezetnek. Az államnyelv másod-
nyelvként való oktatásában néhány sajátos tanulást irányító és szabályzó 
elvről van szó, amelyek lényeges döntési szempontokat tükröznek. Néhány 
példát említenék:  

– A másodnyelv elsajátításában fontos a nyelvhasználati különbségek 
tudatosítása, a nyelvi tudatosság kifejlesztése. 

– A kettős nyelvi lét a transzferképességek hatékony fejlesztését felté-
telezi. 

– A másodnyelv elsajátítása a sajátos metakognitív készségek kialakítá-
sát feltételezi. 

– A realisztikus és reális szituációk osztálytermi beépítése, a pedagógiai 
ismeretközlő diskurzus pragmatizálását teszi lehetővé. 

– A nyelvelsajátításban a tantárgyköziség hatékony tartalmi hátteret 
biztosít a kommunikatív részkompetenciák kialakításában. 

– A nyelvtanulás folyamatában a nyelvi kódváltás tudatos kezelése el-
engedhetetlen, az anyanyelvi háttértudás csak a célnyelv elsajátítását 
támogató helyzetekben elfogadott. 

  Az ily módon átgondolt tartalom a tanterv feladatainak, követelmény-
rendszerének pontos leírását teszi lehetővé, s ebből adódóan a tanterv 
tulajdonképpeni megírására kerülhet sor. Ezt az értékegyeztetés alapján elké-
szített szabályzó dokumentum szakmai elbírálása követi, mely az oktatási 
folyamat különböző szintjeit képviselő szakemberek, gyakorló tanárok érték-
ítéleteinek egyeztetésében nyilvánul meg. A tantervi prototípusok megfo-
galmazása a tervezési folyamat véglegesítő szakasza, amelyet a eredmény és 
folyamat értékelése követ, és lényeges paramétere a új tanterv hatás-elemzése. 
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