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Tehát ha az egyetemek és az egész társadalom motiválni tudja a diplomaszerzésre készülő

fiatalokat idegen nyelv/nyelvek magas szintű elsajátítására, akkor a vállalati igények egy része
kielégíthető a nyelvismeret terén. Gondolnunk kell azonban azokra a szakirányú képzettség-

rendelkező fiatal szakemberekre, valamint a korábban végzett, de idegen nyelvet nem tudó
szakemberekre és diplomásokra, akik egyre nagyobb hátrányba kerülnek a munkaerőpiaci

"'\TP1·C'P1'"'Tt-.... Prl a megfelelő nyelvtudás hiánya miatt. Adataink szerint a középfokú nyelvvizsga
szint az elvárt követelmény. A hiányok pótlása a felnőttoktatás feladata. Az elvárásoknak meg
felelő tömeges nyelvi képzés lehetőségei megvannak. A távoktatás, az internet, az audio-vizu-
ális eszközök kiváló biztosítanak eredményes nyelvi oktatás szervezésére. Várat

viszont az oktatói megfelelő segédletek kidolgozása és előállítása.

Fóris Ágota & Kozma Zsuzsanna & Póla Péter & Eszter

tanárok idegennyelv-ismerete

Kevés oktatással kapcsolatos témában van olyan általános egyetértés, mint az idegennyelv
tanulás fontosságának megítélésében. Az utóbbi évtizedben a "műveltség szerves része" alap
vető kompetenciává, a munkaerőpiaci esélyeket növelő tudássá, a tájékozódás és információ
szerzés eszközévé vált. A mindennapi tapasztalatok szerint olyan hiány van e téren, hogy még
ma is magas állásokhoz a biztos idegennyelv-tudás révén. Mind-
ezek ellenére az használni csak igen lassú elsősorban a
fiatalok és a továbbtanulók körében növekszik. Az 1990-es adatai szerint egy
évtizeddel ezelőtt a is 11 ,20/o-a beszélt
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nyelvet ismerők %-ában

4 Az 1999-es
Lásd részleresen a

- részben az életkor szerinti összetétel miatt - "felfele húz", azaz az átlagosnál

bes;zárnotó első a címen.
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6 A V1C7'nn'TI11T kis elemszám miatt egy fitka nyelveket.
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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-

glrnnazlurrlob~éval Ip'n"l7·PO"f"hp·n azonos a hogy
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