
l.\""l..l\""L,V0\""~''''''l.'\.l..... l.l., S LU-.l.'-'U-'l..A-U-Jl.l..l..l..l.,

(politikai, gazdasági, társadalmi, vallási szükségletek és használatok
lább Új nyelv tanulása új szükségletet elégít ki, s az új nyelv
nyire egy másik rovására terjed el. Az egyes nyelvek ilyenkor versenyezni kezdenek

l Az "Iskolaválasztás, nyelvválasztás" c. OTKA kutatás 1993 és 1997 között folyt.

EDUCATIO 2000/4 IMRE ANNA: IDEGENNYELV-OKTATÁS A 90-ES ÉVEKBEN pp. 701-716.
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(languale competition), amelynek eredményeképpen az egyik területeket veszít, a másik
területeket nyer. A nyelvi terjedés átmenetileg többnyelvűhelyzetet eredményez, ezek
azonban nem stabilak. A nyelvi hanyatlás jelei közé tartozik a veszteség mel-
lett a jellemzőinek megváltozása kevesebb egy-

népesség is idősödő, élő,

s



D Francia

Románia ~~~~~~=====

o
Forrás: Key Data, 2000.
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ten is messze az a legnépszerűbb a LLLJ................. J .......

franciát csak 34, németet 15, spanyolt 1Oa/o-uk. A szocialista országokban a
német igen népszerű, meghaladja az EU átlagát a Közép-Európában németül
tanulók aránya: 20-60%. A spanyol nyelv tanulása az előbbinél jóval szerényebb,
50/0 alatt van, a volt szocialista országokban az orosz oktatása fordul még elő (Key
Data 2000).
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1ric.rt".onn"'<r.ol"'<r_r,lrT""lT'1(,(,·"l! iTr'Ilt""\,r('r,l""lir.n.(' "'.oI",<T'7'.oT<::>T másfelől tükrözik az óraszámok is.
Ipo'n"101"rnhh óraszámot a tanterven

a természet- és

éves

Forrás: OECD 2000.



l=r,=rr..ro,6.rrL'J.t- I ...d.'-ll .........~ .........'-', a számára a ""'7·=I"'TI,..".,~

zásának s ezzel az iskola oktatási programja vonzerejének befoly~.solását,

a tanárok számára jelentős mértékű szabadságot a tanterv és tankönyvhaszn:álat te
rén. Ösztönözte a folyamatot a művelődési és közoktatási miniszter rendelete, ~mely
lehetővé tette, hogy a nyelvvizsgával rendelkező tanulók mentesüljenek az idegen.
nyelv további tanulása alól, év végén és az érettségin jeles osztályzatot kapnak. Ehhez

21980-ban tette lehetővé az oktatási miniszter 104/1980. (lvI. K. 5.) OM sz. utasítása, hogy az általános isko
lákban az orosz nyelv mellett további idegen nyelv is oktatható legyen. A második idegen nyelv-oktatásának
rnegszervezésér a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága művelődésügyi feladatot ellátó szakigazgatási

szerve engedélyezte.
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járult a felsőoktatásban. a felvételi gyakorlata, s ebben a nyelvvizsga pontértéke a
felvételinél. Probléma jó ideig a feltételek körül volt, erre azonban engedményt adott
a szabályozás, ami a különböző szintű nyelvvizsgával rendelkezők, ill. a külföldi ta
nárok foglalkoztatási lehetőségét tette lehetővé.3

A fenti kihívások következményeképpen az iskolarendszerben gyors változások in
dultak meg a nyelvoktatás területén. Az oktatási rendszerben egyszerre figyelhető

meg az idegennyelv-oktatás szerkezeti átalakulásának és gyors expanziójának folya
mata. Az iskolarendszerű nyelvoktatás "szerkezetváltása )J és terjedése a várakozásokat
meghaladó mértékben alakult, a rendszerváltással felgyorsult. A változások üteme
nyilvánvalóan az igények mértéke mellett az érdekek alakulásának, sajátos egybeesé
sének volt köszönhető, hogy az iskolák szabad utat engedhettek a szülői igények
érvényesülésének. Központilag a folyamat ugyanis nem volt szabályozva sem a vá
J.a..0Ld.. Q • .1..I.U.V nyelv, sem a javasolt óraszám tekintetében, eredménye ennélfogva sokkal

a szülői igényeknek s az iskolai lehetőségeknek, semmint a központi elképze-
megvalósulásának tudhatóak A korábbi, 1978-as tanterv bár a 90-es

még érvényben valójában már nem követték a gyakorlatban az
az új tanterv elfogadására csak 1995-ben került sor, s bevezetésére csak 1998-tól

sor - Az iskolák ebben az átmeneti igen nagy
V.l.~l-u.\...u.u.1 nr,(\rrr""lr'"l1 1'111.7 kialakításában, s a a

1ni-P7rY"ll"'-n,[rr1n 'Jn C"71 r,(\7'1 c' ettől



ta}'1klin1Ivek száma szerint

Press
Kiadó

Macmillan

Forrás: Fehérvári, 2000
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5'1-70%
3:1-50"%
2:1.-30%·
11-20%
5,-ln~X)

A térképet Híves Tamás szerkesztette. Forrás: OM.

"-.-I0'LJ.1..1.'>:"'.A.U.'-l. megye
v ..u ............. ''-'V''--' nagy részén 50% emelkedett

Mostanra a szerkezetváltás befejeződött, a
.L ... L<._L'U'.LJ'LJu'.....~'-....... mérséklődőbenvannak, s területi, föld,rajzi értelemben ...........,........... LU.......

nyelvek általános iskolai oktatása az előbb ismertetettekhez képest elenyésző az
orosz is ide tartozik), az orosz Szabolcsban, a francia a négy nagyvárost sejtető me
gyékben (Budapest mellett Csongrád, Hajdú, Baranya, és Szabolcs) fordul az

átlag feletti mértékben.
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A térképet Híves Tamás szerkesztette. Forrás: OM.



ri "l r,o h r"l T1 ry' (' rt" '"l h 1'7 ro. 't,.., ríí 1-'T r" y\ "I' r1- U LJ'-' J.. LJ "-J J..'l.. száma

.L1.1.<;.JL.0"-J ...... 1..L"- felében a korábbi évtizedre aránynak több, mint
4500 körülirő120000-re).A nyelvtanulás iránt mutatkozó frTo..-. .... r""'ir

kielégítésére csak a TIT, valamint régóta létező nyelviskola
János Nyelviskola) és a közművelődési intézmények vállalkoztak. Természe

tesnek számított, hogy az iskolarendszeren kívüli nyelvoktatásban, ha nem is volt
számszerűségétilletőenjelentős szektor, már a kezdetektől elsősorban a modern nyu
gati nyelvek oktatására helyeződött a hangsúly (Vágó 2000).

A 80-as években azonban beindult a magán nyelviskolák piacának kiépülése is: az
elsők pjt, gmk formában a 80-as évek legelején indultak, s igen gyors népszerűségre

tettek szert (pl. Babilon, Lingvárium stb.). Mivel az igények jelentős mértékben meg
haladták a kínálatot, a 80-as évek folyamán a nyelviskolák száma folyamatosan nőtt.

"Az indulásnál 2-3 csoportra számítottunk (ami kb. 100 embert jelent),
600-an jöttek, ezen akkor magunk is nagyon meglepődtünk. Ki kellett bérelnünk
további termeket, s külső tanárokat kellett felvennünk óradíjjal." (budapesti kis nyelv
iskola vezetője)



/VIt?(íhZraete.tt ttlniotvart.lole és nVtr;iv,taJ~lfOI~varnC»R

Nyelvtanfolyam if-------------,

(a !Vet~szalJaa~sa(T



tanár a ........ r,ol ... rfrdr",lr,

'--I.'-J.J.<C:..'V'LJ.J..J.a..J. , vagy esetleg szerzői 1'-J~.'--I..1.lau.J.'!>...'-'.J..1.l-,

............ " ... Li.U-"-'Jl'-J .........1. ........ nyelviskolában van, is akik az iskolájuk ",-,f·....... r .."' ..... "',Ir.-f-

maradnak, azok szívesen átmennek másik iskolába, vagy a
munkaerőpiac szegmensébe, pl. multinacionális vállalatokhoz. a
iskolák sem tudnak konkurálni, itt 100-200 OOO ft-os fizetéssel veszik fel az c>~ ..... c>,.. c>

TB-s állások.)
A piacát az elmúlt években tartósan életben tartotta a munkaerőpiaci

kereslet. A nyelvtanulást erősen motiválják a munkaerőpiaci lehetőségek, a 90-es
években a munkaerőpiacon az egyik differenciáló tényezővé a nyelvtudás vált.

"Egy közgazdasági végzettségű fiatal jó nyelvismerettel el tud helyezkedni egy jól
fizető multinacionális vállalatnál, banknál. Nyelvtudás nélkül pedig el tud helyezkedni
egy magyar könyvelő céghez, államigazgatásba, s hasonló helyekre - a két lehetőség

között igen jelentős a különbség jövedelemben." (budapesti nagy nyelviskola vezetője)

Anyelviskolák klientúrájában a 80-as évek elején a felnőtt korosztály nagyobb arány
ban volt jelen, később a tanulók, hallgatók adták a nyelvtanulók többségét. Jelenleg
az iskolák saját piacuknak többnyire a fiatal felnőtt korosztályt tartják, elsősorban a
18 és 30 év közötti korosztályt. A tanulók jelentős része magánemberként jön, sok a
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.L.L<Á"'..1.~'u.... ,-,' .... ,,- közt a tanuló (pl. egyetemisták, vizsgaidőszak után); kisebb része vállalati
A 90-es évek expanziója után az évtized közepére a kereslet növekedése meg-

A fizetőképes kereslet magyarázták, hogy ekkorra kemény verseny ala-
ki az iskolák között, amelyek, mivel nem merték megtenni, hogy felemelik az

a szolgáltatások és a reklám területén tudtak versenyezni egymással. A
magánember-vállalati ügyfél aránya 90-es évek végére megfordult: a NYESZE, a
nyelviskolák becslése szerint jelenleg 60-40% az arány a vállalati tanfo

A vállalati költségen tanulók száma összességében ennél azonban még
l.l..i.~l~QLuaIJU, a vállalati tanfolyamokra beíratottak között nincsenek benne azok, akiket
a vállalat bár nem szponzorál, de megtéríti a költségeiket áfás számla ellenében.

Anyelviskolák expanziója s a köztük kiéleződő verseny hívta életre anyelviskolák
szerveződését is. Az érdekvédelmi tevékenység kialakulása a nyelvoktatás piaci szek
torában szintén a 90-es évek elejére tevődik: egyfelől a szakmaiság, a minőség védel
mér a régebbi iskolák piacának védelmét), másfelől a piaci nyelv-

pl. a kapcsán. A nyelviskolák egyesülete,
..1. ...... \-'JLlU-."--..... 'V'.l.).. gyors növekedése alakult. Az



közötti verseny az r..lrt-""lt-ncr"""ln

testet, a az oktatásügy. szereplőinek érdekeltségi viszonyaival és a
piaci értékének alakulásával lehet leírni. Mivel ma az adott intézmény n ..... T,Clo' ..... }·r..I.r·t-""li-/\<'f

kínálatának kialakítása az intézmények kezében van s a nyelvválasztásban az intézmé
nyek nincsenek korlátozva (csak az óraszámokban, a csoportlétszámokban ad meg
korlátokat az oktatási törvény, s a költségekben jelenthet korlátot a fenntartó hozzá
járulása), az intézményvezetői döntések szerepe döntő a fenti folyamatok alakulásá
ban. Az intézményvezerők döntéseikben azonban az iskolák a szülői igényeket képe-
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zik le, amelyek végső soron gazdasági megfontolásokat preferálnak (a továbbtanulási
esélyek és a munkaerőpiaci esélyek biztosítását), ami magában hordozza annak veszé
lyét, hogy ezzel háttérbe szorul az e szempontból kisebb kézzelfogható hasznot jelen
tő kisebbségi nyelvek oktatása. Az Európai Unió azt ajánlja, hogy a tagországok igye
kezzenek az európai nyelvi paletta teljességét közvetíteni az oktatásban.

A harmadik tendenciát inkább csák feltételesen fogalmazhatjuk meg, s a nyelvi
változások óraszámokban is megragadható expanzióját érinti. Nincs rá ugyan meg
győző adatunk, de felmerül a kérdés, vajon az iskolák azon törekvése, hogy egyre
magasabb óraszámban oktassák az idegen nyelvet (egyre alacsonyabb évfolyamon,
egyre nagyobb óraszámban), esetenként nem vezet-e arra az eredményre, hogy mind
ez egy ponton túl más tárgyak rovására érvényesül. Mindez azért bírhat egyes tantár
gyak közötti, óraszámért folyó versengésnél nagyobb jelentőséggel, mivel hosszabb
távon a közoktatás számára meghatározó kérdés kell legyen a tanulók élethosszig
tartó tanulásra történő felkészítése. Az élethosszig tartó tanulás több dolgot

LU.1..1.U..I.U0.1 .....-.."-..r-Ir'rF,.,.,...r.lr ..., ... .., ...... , .............. ,......., ....... J ösztönzők Irf.~I~lr.T·~"."'T
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