
legproblémásabb "-' ,
érinti a ",-, ... I,.-lrA ...... ,-,;..;.

sebb kérdését, azaz, hogy milyen szintet lehet elérni ma a
böző iskolákban, és hogy a képzés szakmai jellege jelent(het)-e tartalmi különbséget
az idegennyelv-oktatásban. E terület idegennyelv-tanításának vizsgálata azért lénye
ges, mert a pályaválasztás és a munkavállalás terén ma már nyílt szelekciós szempont
a nyelvtudás, tehát a hatékony idegennyelv-oktatáshoz~való hozzájutás lehetősége

alapvetően befolyásolja a társadalmi esélyegyenlőséget, ez a terület az írás, olvasás és a
számolás képességéhez hasonló alapkomp·etenciának tekinthető.
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3.
A tanév

Olasz Tanulók
tanuló*

83827 71805 15 783 3496 6822 1938 183671
Fakultatív 8361 5849 923 145 568 152 15998
Speciális tantervű 7388 5227 545 3 202 137 13502
Két tanítási nyelvű 1 766 1732 775 116 376 386 5151
Egyéb 22058 17144 1425 98 497 260 41482

Összesen 123400 101 757 19451 3858 8465 2873 259804 100,0

*A táblázat csak e hat nyelvet tanulók adatait tartalmazza.
Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, saját számítás

4. TÁBLA
A nyelvi programok az 1998/99-es tanévben a szakközépiskolákban (tanulók száma)

Angol Német Francia Orosz Olasz Spanyol Összes Tanulók
tanuló* aránya* (%)

Alapóratervi 107496 94084 6708 1855 2337 219 212699 89,6%

Fakultatív 2073 1915 235 7 413 40 4683 2%

Speciális tantervű 4427 3381 228 59 O O 8095 3,4%

Két tanítási nyelvű 1331 2041 29 O 61 16 3478 1,5%

Egyéb 5067 3243 37 85 59 7 8498 3,5%

Összesen 120394 104664 7237 2006 2870 282 237453 100%

*A táblázat csak e hat nyelvet tanulók adatait tartalmazza.
Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, saját számítás
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LU-.J...J..U-.J..'-J.J.."'- számát tekintve is jelentős különbség mutatkozik a különböző isko-
1 .... +- .......... 0"lr között (5. A szakképző iskolákban a nyelvtanulók számához

ieLl..l.ieL!l.VQ.J..J. sokkal kevesebb nyelvtanát dolgozik, bár ezeket az adato-
kell mert a nyelvtanárok között

...... i"-c.ry,.....,""' ......... rc.I'·r.."::J• .., sok az a c"7,-,ir!r6r""'7ii.ch,pn

Gimnázium
Szakközépiskola
Szakmunkásképzés

Nvelvtanul()k száma

275363
239041
55980

száma*

4803
3 117
339

tanuló

*Csak a szakjukat tanító nyelvtanárok száma, a több idegen nyelvet tanító tanárok többször szerepelnek.
Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, saját számítás



az Al, a már minimális interakcióra
szűk az A2 szinten pedig nagyon
kommunikálni az őt közvetlenül érintő Iré>.~~é>""lrhr.Y'\

szint", azt a szintet jelöli, amelyen a már elboldogul a leg
gyakoribb helyzetekben, és képes egyszerű kommunikációra az őt érdeklő területe
ken a munkájához kapcsolódóan is. Az a többször hangoztatott elvárás tehát, hogy az
európai polgárok legalább két nyelven legyenek képesek minimális kommunikáció
ra, legalább B1 szintű nyelvtudást jelent. A B2 már olyan normális interakcióra való
képességet jelent, amely nem megerőltetőegyik részt vevő fél számára sem, a C 1 szint
kifejezetten igényes és pontos nyelvhasználatot takar, a C2 pedig megközelíti az anya
nyelvi beszélő szintjét.

A 6. táblázat mutatja a kérdésre adott válaszok eredményeit. A legjobb szakközép
iskolások nyelvtudása ezek szerint döntően a középszintű (B 1, B2) tartományban
helyezkedik el, a közepes teljesítményűek nyelvtudása az A2 tartományban vagy an
nál magasabban van, a leggyengébbek pedig alapvetően a legalacsonyabb Al szintet



*A tanároknak módjuk volt az iskolában oktatott különböző szakmai profilokhoz külön skálákat kitölteni, ezért
a válaszok száma a kérdőívekénél.



írásban

használati útmutatók

információk rendelési és
nvolmtatvárlvok kitöltése

mUllka1Iolv(~maltokra vonatkozó
kérdések megfogalmazása;
nehézségek, problémák kifejezése

Forrás: Funk - Ohm 1991, 182. p.
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írta azt,
1<'17·r'\I.'11117h./""\ ...... az tervezésében a tanároknak C''''' ................... I"Yy,,-,. ......

szerepe nincsen. További kérdésekben részleteztük azt, hogy milyen tevékenységek
ben vesznek részt a szakmai tanárok, illetve, hogy - az ő megítélésük szerint - miben
kellene részt venniük. A 9. táblázatban összefoglalt adatok jelzik, hogy a szaktanárok
elvárásaitól a jelenlegi helyzet jelentősen eltér. A válaszadók közel háromnegyede tar
taná szükségesnek, hogy a szakmai tanárok vegyenek részt a szaknyelvi tananyagok
megválasztásában, ezzel szemben csak 220/0 állította, hogy ebben most részt vesznek.
S miközben a válaszadók 2,9% -ának iskolájában vesznek részt a szakmai tanárok az
idegen nyelvi tantervek kialakításában, 17,9% -uk tartaná ezt fontosnak.

A magyarországi közoktatás egészére jellemző polarizáció feltehetően felerősödve

jelenik meg az idegennyelv-oktatásban: a kiemelkedő és a szerény lehetőségekközött
jelentős különbség mutatkozik, nem feltétlenül iskolatípushoz kapcsolódóan. Ha
ezeket a gyökeresen eltérő nyelvtudási szinteket azonosként kívánjuk kezelni, akkor
átgondolt fejlesztő munkára van szükség, amely a tanártovábbképzés, tananyagfej
lesztés, a nyelvtanítási feltételek javításával a most még leszakadókat is felzárkóztat-
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az elérhető minimális szintek valóban azonosak !p.í1rtiTp.nplr

számára azonos szinteket a rr"'tT,e>nr"T"Pr-.h i-,.:>.I i,."'''.i............ 6 ...... YT,;'

9.
A szakmai tanárok szerepe az idegennyelv-oktatásban

Jelenlegi helyzet
N %

Szakmai tanárok elvárása
N %

16

Aszakközépiskolai idegen nyelvi tantervek össze-
állításában vesznek részt 7
A0Lur\IIYIJIVI tananyag()k me~v;álas;ztá~)áb(3n vesznek részt 54
A összeállításában
vesznek részt
Az nyelvi érettségi vizsgák tételeinek össze-
állításában vesznek részt

44
176

51

71,5

IRODALOM
Statisztikai oktatás. O ktatá-

si Minisztérium.
VÁGÓ (1999) élő

modernizációs sikertörténet. In: VÁGÓ

IRÉN Tartalmi változások a kö'zoktatásban a
90-es években. Okker I(iadó.

A kerettantervei Il
Roz:epZ.fR01:a) S2~a/(;iSRc'ta), tswjapest, Oktatási Mi-

./ittam,lia§!." eu:,me'rt n'veLlJVt2';S(Ta~k (l<.~ozt)On.tok, rendsze
akA;rea~ztdlctÓ1dnttk kl~zlf,cdnvve. H:",c-!", ...,,-,.,...t- Pro-
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