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azonos arányban (!20/0) jelölték a saját finanszírozású nyelvtanfolyamot, illetve az önálló tanu
lást és önképzést, és mindössze 4,2% jelölte meghatározó tényezőként a munkahely által fi
nanszírozott nyelvtanfolyamot. Néhányan (főleg nemzetiségi nyelv esetében) otthon, család
jukban tanulták meg az adott nyelvet (2,8%).

A nyelvismeret terén is érzékelhető különbség az általános és középfokú intézmények kö
zött, de az eltérés nem nagyságrendi. Az 1998-as adatfelvételbe bekerült általános iskolákban
a nem tanárok 30,6%-a, a gimnáziumokban 46,30/0, a szakközépiskolákban pe-
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Mind az elsőévesek, mind idősebb társaik kimagasló beszélnek, olvasnak
nyelven, a kérdezettek között csak elvétve találtunk akik egyetlen idegen nyelvet
sem ismernek. Az első évesek 31, a harmadévesek 28%-a tartozik azok közé, akik egy nyelvet
ismernek, 47, illetve 40%-uk két nyelvet ismer, 21 illetve 31 %-uk pedig három vagy több
idegen nyelven is képes információt szerezni. A magán- illetve alapítványi főiskolák esetében
valamivel magasabb azoknak az aránya, akik több nyelvet beszélnek, az egyes intézményeket
tekintve azonban e körön belül is számottevő különbségek mutathatók ki. A legkevésbé a
Gábor Dénes Főiskola hallgatói, a leginkább az üzleti főiskolákon tanulók tűnnek ki idegen
nyelvi ismereteikkel. Az egyházi intézmények kedvezőtlenebb szereplése legfőképpen az egy
házi tanítóképző főiskolákon tanulók átlagosnál alacsonyabb szintű nyelvi ismereteivel áll
összefüggésben, hiszen az egyetemi szintet reprezentáló Károli Gáspár Református Egyetem
hallgatóit - közülük is leginkább a BTK-n tanulókat - kifejezetten magas szintű nyelvismeret
jellemzi. Az idegen nyelvek ismeretét az érettségit adó középiskola típusa is befolyásolja: azok
a hallgatók, akik egyházi vagy önkormányzati gimnáziumban érettségiztek, gyakrabban tar
toznak a több nyelvet ismerők közé, mint szakközépiskolában végzett társaik.

A legmagasabb szintű ismeret az angol nyelvre jellemző, amelyet minden második megkér
dezettek valamilyen nyelvvizsgával is tud igazolni, sokan vannak azonban - különösen az első

évfolyam hallgatói között -, akik egyelőre hivatalos papírt erről még nem szereztek. A világ
nyelvek közül a második legnépszerűbba német, amely már valamivel alacsonyabb a nyelv
vizsgával is rendelkezők részaránya. A francia, de különösképpen az orosz és a spanyol eseté
ben még jellemzőbb, hogy a nyelvtudást hivatalos nyelvvizsga-bizonyítvány nem támasztja
alá. Az előzőekben felsorolt öt világnyelv közül az első évfolyamon tanulók 35 O/o-a egyet,
48 0/o-a kettőt, 16%-a pedig hármat vagy többet beszél, s ezek az arányok a két évfolyam
esetében csak kis mértékben térnek el egymástól a harmadévesek javára.

A nyelvismeret - amint azt az 1. táblából is látjuk - nem jár együtt automatikusan valami
lyen nyelvvizsga létével. A nem állami felsőoktatásban részt vevő hallgatók egyharmada neITI
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rendelkezik nyelvvizsgával, de különösen a felsőbb évfolyamokon jelentős arányban tanulnak
akik 3 vagy több nyelvből is szereztek.

1.
A nyelvismeret nyelvenként és évfolyamonként (százalékos arányok, N = 600)

Nincs
nyelwizsga Alapfokon Középfokon Felsőfokon Nem beszéli

I. III. I. III. I. III. I. III.

11 10 27 24 13 18 10 14
Német 8 7 19 16 5 7 40 41
Francia 3 5 1 5 O 1 84 74
Orosz 1 2 O 1 92 90

O 1 O 2 95 92
1 5 1 3 3 87 75

2.

A hány nyelvből van nVt'LVV'lZS(7á1tt( (százalékos arányok)

1. 3. évfolyam
(N = 370) (N = 230)

Nincs nyelwizsgája 34 31
nyelvből 44 40

Két nyelvből 21 20
Három vagy több nyelvből 2 9

Amennyiben a nyelvvizsgákat a munkaerőpiaci szempontból érdemi tudást jelentő közép- és
felsőfokú szintre szűkítjük a hallgatók 44%-a tartozik abba a csoportba, amelyik nem rendel-
kezik papírral, 42%-uk egy nyelvből, a többiek pedig többől is szereztek h17nn-.:r1h;';'t'lrrJ-

Bár a szülők iskolai is befolyásolja,



h."'" ...... ,.-,.",... Ar'1IC''7r"rr.I'rr biztosít lehetősé-
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"LJ'-'l.~'::I.l.L':a.LO",JL igénybe vevők körében. A nyelviskolai az átla-
rrTTr.lrr."hl-.,.,.., ..... 'lT'ÍI"lC',,;rrlr,,!.r az Általános Vállalkozási Főiskola hallgatói, intézmé-

elll~n(~be~n vehetik igénybe az idegennyelv-tanulást.

Afelsőoktatási ínté.zményblen

Más módon

53
4
15

50
9
11

nv'elvvlZSP:~l1Uk, sőt az
akik egy vagy több nyelvből szereztek már n"'TIPhTU17~o-r:l_h17n.n-';1·1t"",16n·ut

<Al.'-JvLd.J..l\-l.l.'-'h részben az az hogy a megkérdezett egy része nVelVrH!(~nl1eS

kon s az egyetemi, főiskolai képzés keretében is tökéletesíti már meglévő
illetve szakmai elemekkel egészíti ki azt, másrészt viszont az is valószínűsíthető, hogy a nyelv
tanulás egyben új nyelv megismerését is jelenti, hiszen a valamely világnyelvből felsőfokú
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vizsgával rendelkezők körében még az átlagosnál is jóval magasabb mértékben van jelen az

idegen nyelv tanulása.
Az adatok azt mutatják, hogy a nem állami felsőoktatásban részt vevő hallgatók tanulmá-

nyaiban fontos szerepet játszik az idegen nyelv(ek) ismerete, igaz intézményenként, szakon
ként eltérő mértékben. Az a tény; hogy a vizsgált hallgatók között csak elenyésző volt azoknak
az aránya, akik nem ismernek, nem beszélnek idegen nyelveket, minden valószínűségszerint
egyrészt a középiskolai oktatásnak, másrészt a felvételi követelményeknek, felvételi prioritá
soknak köszönhető.Jóllehet a hallgatók egy jelentős részénél a nyelvtudás nem párosul nyelv-

bizonyítvánnyal, a diploma megszerzésének feltételei között nyelvvizsga, illet-
ve a későbbi kedvezőbb sok hallgatót ösztönöznek

Szemerszki Marianna

Idegennyelvi különórák szerepe a középiskolában?

Az a tény; hogy napjainkban tömegesen veszik igénybe az iskolarendszeren kívüli képzés nyúj
totta lehetőségeket, azt látszik bizonyítani, hogy az iskolai sikeresség biztosításához szükség
van többlettudásra is, az iskola épületén kívül lehet hozzájutni. A kiélezett
versenyt mutatja, hogy minél magasabb végzettség megszerzéséről van szó, annál inkább hát-

kerülnek azok, akik nem a megfelelő különórákra. A kutatások alapján kiderül,
hogy a kedvezőtlenebb helyzetből érkezők körében is nő az áldozatvállalási készség
a különórák és finanszírozására. Az idevágó adatok arról hogy a rend-
szerváltás után a különórára minden társadalmi esetében nőtt.8

,--~_L-'-"""~-'-I"""-'-'" nem hiábavaló közelebbről szerepet tölt be
iskolarendszeren kívüli tanítása az oktatási belül. - arra keressük a vá-

lri.a'rTP''''''''CTPi-'T1 különórák miliőben természetesnek tű

a tanuló felismeri +-., ..·"",'.,1......-.'

Szociológia Intézetében, és nem jöhetett volna

járó különórára.
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