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Ahány nyelvet beszélsz…
Szöveg: Indri Dániel Janisz főszerkesztő | Fotó: Dömölky Dániel 

Tartja magát a közvélekedés, miszerint egy új idegen nyelv megtanulásával nemcsak 
grammatikát és szókincset sajátítunk el, hanem bepillantást nyerhetünk a nyelvet 
beszélők kultúrájába is, újfajta gondolkodásmódokat tanulunk. Vélem, hogy egy jó 
nyelvtanár örök életre meg tudja szerettetni a nyelvet. Angol nyelvi tanulmányaim so-
rán Szentirmay Lyane tanárnő óráin szinte minden alkalommal megtudtunk valami 
újat az angol történelemről, irodalomról, művészetekről, sőt, egy skót tánc megtanu-
lása sem maradhatott ki a repertoárból. A nyelvtanulás ugyanakkor egy hosszadal-
mas folyamat, de ha azt nem támogatjuk meg önszorgalommal, ha nem igyekszünk 
minden nap tenni valamit azért, hogy tökéletesedjen, megszilárduljon tudásunk, 
sajnos az eredmény is várat magára. Éppen ezért – angolul, franciául és kicsit görögül 
beszélőként – az egyes nyelvekben jobban elmélyedve mindig igyekeztem plusz időt 
szánni a nyelv jobb megismerésére, idegen nyelvű hírportálok böngészésére, vagy akár 
csak az általam használt közösségi oldalak nyelvének átállítására, ezzel is segítvén 
a hétköznapi kifejezések tudat alatti rögzítését.

Mostani lapszámuk fő témáját tehát az idegen nyelvek képezik. Bárdos Jenő 
professzort a hazai nyelvoktatásról kérdeztük, de kiderül az is, miért tesznek egyre 
többen nyelvvizsgát az utóbbi időben. Nyelvtanulási kalandjairól mesélt nekünk 
dr. Boga Bálint orvosíró, a tanulást segítő idegen nyelvi tankönyvek szerkesztője, 
Hajas Attila által pedig a könyvkészítés metodikáját ismerhetik meg, a koncepció 
kidolgozásától egészen a nyomdai kivitelezésig. Érdekességképp bemutatjuk, hogy 
egyes magyarországi iskolákban hogyan folyik a kínai nyelv oktatása, emellett 
annak is utánajártunk, hogy egy külföldi miként sajátíthatja el a magyar nyelvet 
a Pécsi Tudományegyetemen. Sajnos lapszámunk készítésekor érkezett a hír, hogy 
a koronavírus-járvány okán a Külföldi Nyelvtanulási Programot határozatlan időre 
felfüggeszti a minisztérium, így erről későbbi lapszámunkban igyekszünk képet adni.

Nem mehetünk el természetesen szó nélkül amellett sem, hogy a kormány intézke-
déseinek megfelelően március közepétől immáron digitális formában folyik tovább 
az oktatás, ezért az Oktatási Hivatal módszertani útmutatójával igyekszünk segíteni 
olvasóinkat. Emellett következő lapszámunkat a kialakult helyzetre való tekintettel 
a tantermen kívüli, digitális oktatásnak szenteljük.

Szemfülesebb olvasóinknak talán már szembeötlött a címlapunkon látható bagoly 
logó, ez egyet jelent: 2019 decemberétől az Oktatási Hivatalban folytatjuk munkánkat. 
Ebből a változásból Önök alig fognak érzékelni bármit is, hiszen mi továbbra is azért 
dolgozunk, hogy minden hónapban elhozzuk a pedagógusokat foglalkoztató legak-
tuálisabb témákat, módszertani példákat, bemutassunk példaképeket, is ko la port-
rékat és természetesen jó gyakorlatokat. 

Ezúton is kellemes időtöltést kívánok cikkeinkhez, melyek tartalmas kikapcsolódást 
nyújthatnak az otthon töltött estéken!
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Módszertani ajánlás 
az oktatás megszervezésére 

a koronavírus‑járványban bevezetett, 
tantermen kívüli, digitális munkarendre

AKTUÁLIS

Az oktatásban a pedagógus szerepe összetett. Egyfelől 
a pedagógus mint információforrás, a tudás átadója és 
a különféle kompetenciák fejlesztője áll a tanulók ren-
delkezésére, másfelől a tanuló önálló tanulását támo-
gató motiváló, irányító, tutor szerepe is van. Egy olyan 
helyzetben, amikor a pedagógusnak nincs lehetősége 
közvetlen személyes kapcsolatot fenntartani a tanu-
lókkal, az utóbbi szerepköre válik hangsúlyosabbá: 
támogatnia kell a tanulók önálló tanulását, információ-
felkutatását és -feldolgozását.

A tanuláshoz való jog érvényesítése érdekében azt kér-
jük a pedagógusoktól, hogy a lehetőségeikhez mérten 
az infokommunikációs eszközök használatával, távol-
ról, online adjanak tájékoztatást a tanulóknak, támo-
gassák őket a tanulásban, jelöljék meg a feldolgozandó 
tananyagrészeket és határozzák meg a számonkérés 
vagy a beszámolás módját. A pedagógusok döntő több-
sége rendszeres internethasználó, az online kommu-
nikációs lehetőségek közül az elektronikus levelezést 
magabiztosan használja.

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is tovább kell működtetni az oktatási rendszert, 
a tanulóknak biztosítani kell a tanulási lehetőséget. Az iskoláknak és a pedagógusoknak 
alkalmazkodniuk kell a váratlanul kialakult szituációhoz. Az alábbiakban az iskolák és 
a pedagógusok számára fogalmazunk meg ajánlást.
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Kapcsolattartás a pedagógusok és 
a tanulók között, a feladatok kiadása
Kérjük, hogy az iskolák gondolják át, állítsák ösz-
sze a következő hetek tantárgyi tematikáját, jelöljék 
meg a feldolgozandó tananyagokat, az adott tantárgy 
tankönyvi fejezeteit, mely feladatokat kell a munka-
füzetből, a feladatgyűjteményből megoldani, milyen 
kutatást, beszámolót kell elkészíteni, stb. Készüljenek 
fel arra, hogy ezeket az információkat a szülők számára 
is hozzáférhetővé tegyék elektronikusan (pl. az iskola 
honlapján, az e-Kréta felületen, e-mailben kiküldve) 
vagy akár papíron.

A tanulók számára fontos információforrás a tankönyv, 
kérjük, hogy ha ez bármely tanulónak hiányzik, biztosít-
sák ezeket az érintettek számára az iskolai könyvtárból. 
A tankönyvek jelentős része letölthető PDF-változatban 
elérhető a www.tankonyvkatalogus.hu weboldalon. 
Kérjük, hogy egyúttal tájékoztassák a tanulókat arról, 
hogyan kommunikálhatnak az egyes pedagógusokkal (pl. 
a pedagógusok e-mail címének, más online elérhetősége-
iknek a megadásával, az oktatásban használt online felü-
letek megjelölésével). Kérjük, ellenőrizzék, hogy az egyes 
osztályokban, illetve tanulóközösségekben működnek-e, 
és valamennyi érintett tanulót, illetve szülőt vagy gondvi-
selőt elérik-e az e-mailes vagy egyéb online kapcsolattar-
tási formák.

Digitális oktatási tartalmak 
hozzáférhetősége
Javasoljuk, hogy a pedagógusok – amennyiben ennek 
módszertani gyakorlata az adott tanulóközösségben 
már kipróbált – jelöljék meg azokat az interneten 
elérhető információforrásokat, amelyeken a tanulók 
a tanulást támogató segédanyagokat, vagy magát a tan-
anyagot elérhetik.

A következő információforrásokat javasoljuk használni:

	� Arcanum Digitális Tudománytár (https://
adtplus.arcanum.hu/hu/): az archívumban 
az elmúlt két évszázad magyar újságjai, folyóiratai 
érhetők el online,

	� BOOKR Class (bookrclass.com): 1000+ angol 
nyelvtanulást segítő digitális anyag, amelyhez 
tanári adminfelület is tartozik; BOOKR Suli (www.
bookrsuli.hu): 100+ interaktív ajánlott és kötelező 
olvasmány, animált hangoskönyveket tartalmazó 
alkalmazás és egy tanári adminfelület, ahol a tanu-
lók előrehaladása követhető. Minden könyv végén 
4-6 szövegértés- és különböző kompetenciafejlesztő 
feladat található,

	� Digitális Módszertár (https://tka.hu/tudastar_
kereso): több mint 400 kipróbált, tanárok által 
osztályteremben megvalósított digitális módszerta-
ni ötlet,

	� Dover Nyelviskola E-learning (https://
doverelearning.com): angol és német nyelvoktató 
e-learning program,

	� Duelbox (https://www.duelbox.com/ingyenes-
tavoktatasi-program): a pedagógusok élő 
videókapcsolattal játékos órákat tarthatnak, ame-
lyekbe interaktív feladatokkal, gyors és izgalmas 
vetélkedőkkel vonhatják be a tanulókat,

	� eDia (http://edia.hu): gyakorló feladatok az alsó 
évfolyamok és az óvodás korosztály részére,

	� Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://
www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz 
találnak az érettségire készülők és az általános isko-
lások is önállóan feldolgozható tananyagot,

	� EvaExam vizsgáztató rendszer (https://www.
vsl.hu/pdf/general/VSL_bemutatkozo.pdf): 
számonkérési segédlet digitális oktatáshoz: vizsgák 
100%-ban automatikus lebonyolítása a vizsgalapok 
elkészítésétől a vizsgákra való felkészülésen-gyakor-
láson át a dolgozatok feldolgozásáig és az eredmény-
lapokig. Alkalmas az otthoni tanulásra kényszerült 
diákok tanulmányi előrehaladásának ellenőrzésére 
is. A rendszerek telepítéséhez, kialakításához, 
oktatásához a VSL Kft. térítésmentesen ajánlja fel 
kapacitását,

	� Gyógytestnevelési gyakorlatok 
videófelvételeken,

	� HiperSuli (https://hipersuli.hu/tavoktatas/): di-
gitális oktatási módszertanjavaslatok távoktatáshoz 
az iskolabezárások idejére,

	� iDoctum (https://ujgeneracio.idoctum.hu): ter-
mészettudományos oktatási tananyagok fizika, ké-
mia, matematika, földrajz és biológia tantárgyakhoz 
felső tagozatos tanulók részére. Ingyenes belépési 
kód: DIGITALIS,

	� LearningApps (https://learningapps.org): 
különböző tantárgyakhoz és tanulási szintekhez, 
a felhasználók által készített interaktív feladatok, 
ún. tankockák,

	� Logopédiai gyakorlatok,

	� M5 kulturális csatorna (https://mediaklikk.hu/
digitalisoktatas/): Minden hétköznap reggel nyolc 
órától este fél kilencig oktatási műsorok. 8 órától 11 
óráig az 5–8. osztályos diákoknak szánt Felsős című 
műsorokat sugározzák, biológia, magyar nyelv és iro-
dalom, történelem, matematika, művészetek és in-
formatika témakörben. 11 órától 12 óráig nyelvlecké-
ket sugároznak: a Szólalj meg! című műsor két angol 
nyelvleckéje érhető el egymás után, majd 11.30-tól 5 
nyelven, 5-5 nyelvlecke követi egymást, hétfőnként 
német, keddenként francia, szerdánként olasz, csü-
törtökönként spanyol, péntekenként orosz nyelvtani 
feladatokkal. 12 órától a középiskolás korosztály szá-
mára érettségi műsorok következnek: magyar nyelv 
és irodalom, matematika és történelem mindennap, 
biológia, kémia, informatika, fizika és földrajz pedig 
hetente két-két alkalommal. A délutáni műsor-
struktúrában 14.30-tól az 5–8. osztályos diákoknak 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
https://bookrclass.com/
https://www.bookrsuli.hu/
https://www.bookrsuli.hu/
https://tka.hu/tudastar_kereso
https://tka.hu/tudastar_kereso
https://doverelearning.com
https://doverelearning.com
https://www.duelbox.com/ingyenes-tavoktatasi-program
https://www.duelbox.com/ingyenes-tavoktatasi-program
http://edia.hu
http://www.epalatabla.hu/
http://www.epalatabla.hu/
https://www.vsl.hu/pdf/general/VSL_bemutatkozo.pdf
https://www.vsl.hu/pdf/general/VSL_bemutatkozo.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/gyogytestnevelesi_gyakorlatok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/gyogytestnevelesi_gyakorlatok
https://hipersuli.hu/tavoktatas/
https://ujgeneracio.idoctum.hu
https://learningapps.org/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/logopediai_gyakorlatok
https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/
https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/
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szánt Felsős című műsort, 17.00 órától az Érettségi 
műsorokat ismétlik. 20.00 órától pedig a Minden-
ki akadémiája című tudományos ismeretterjesztő 
sorozat következik. Szombaton és vasárnap 11 órától 
az Ismerd meg vetélkedőműsor ismétlései kerülnek 
műsorra. Az előzetes műsorterv mindennap frissül: 
a https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/ oldal 
oktatási műsorajánló menüjében,

	� Az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartal-
mai a Nemzeti Audiovizuális Archívumban érhetők 
el (https://nava.hu/free/m5/),

	� Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.
oszk.hu): szépirodalmi művek mellett különböző tu-
dományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,

	� Mateking (https://www.mateking.hu/): az oldalon 
ingyenesen hozzáférhető középiskolai matematika-
kurzus 36 témakört és 369 kiválóan érthető epizódot 
tartalmaz, a tanuláshoz és a sikeres vizsgához nagy 
segítség,

	� Matek Oázis (www.matekmindenkinek.hu): 
a legnagyobb magyar matematikaoktatási portál 
az iskolabezárás idejére ingyenesen hozzáférhetővé 
tette számos otthon tanulásra kifejlesztett interak-
tív videóját, gyakorló feladatsorát és készségfejlesz-
tő játékát az 1–11. osztályosoknak: https://www.
matekmindenkinek.hu/tananyagok/; valamint 
érettségire felkészítő interaktív matematika-tan-
anyagát is: https://www.matekerettsegi.hu/
tartalomjegyzek?erettsegi-turbo,

	� A Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját a kiadó tájé-
koztatója alapján ingyenes regisztrációt követően 
használhatják a tanulók az otthoni tanulás megköny-
nyítésére (https://www.mozaweb.hu),

	� Nemzeti Filmarchívum (https://filmarchiv.hu/
hu/gyujtemenyek): elsősorban magyar filmeket, 
filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek első-
sorban a magyar irodalom és a történelem tantár-
gyak tananyagának elsajátítását támogatják,

	� Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.
hu): számos letölthető tankönyv és a tananyag feldol-
gozását támogató digitális tananyag, teszt, feladat-
sor érhető el, elsősorban az önálló ismeretszerzést 
támogatja,

	� Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tan-
anyag megértését, gyakorlását támogató grafikus 
feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el,

	� SNI-protokollok és -eljárásrendek (https://
www.educatio.hu/projektjeink/tamop342b/
eredmenyek/szakszolgalati_protokollok): A sa-
játos nevelésű igényű gyermekek integrációjával 
kapcsolatos protokollok és eljárásrendek,

	� Sulinet Junior (https://junior.sulinet.hu): a ki-
sebbeknek készült digitális tartalmak, tananyagok, 
játékok érhetők el,

	� Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.
hu): tematikusan tartalmazza az oktatásban hasz-
nálható digitális tananyagokat,

	� Tabello (https://www.tabello.hu/): általános 
iskolásoknak fejlesztett ingyenes interaktív online 
nyelvoktató szoftver mesterséges intelligenciával,

	� A tanulás jövője YouTube-csatorna (https://
www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-
DK_9_HCkx7w): tömeges, nyílt és online kurzus 
a pedagógusok számára. A videók segítenek a taná-
roknak az online eszközök használatában, az alapok-
tól egészen a haladó szintig; továbbá elmagyarázzák, 
hogy mely eszköz mire és hogyan használható, 
konkrét pedagógiai tartalmakkal, hétköznapi pél-
dákkal. A csatornán külön lejátszási listában érhetők 
el a távoktatást támogató videók (https://www.
youtube.com/playlist?list=PLSk02cdOEn6ipWzy
3EiO1tQRIpQOAJhQc),

	� Tanuló Társadalom (https://www.
tanulotarsadalom.hu): szaktanárok által kidolgo-
zott tananyagok, közép- és emelt szintű érettségi 
és nyelvvizsgatételek találhatóak minden tárgyból, 
témakörből,

	� Tervező segédlet a tantermen kívüli digitális 
oktatáshoz letölthető innen,

	� Ügyesedni képességfejlesztő szoftverek 
(https://ugyesedni.hu): Alsó tagozatos tanulók és 
tanítók részére képességfejlesztő feladatok. Ingye-
nes belépési kód: DIGITALIS,

	� Videotanár (http://videotanar.hu/): tantárgyak és 
évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tan-
anyagot feldolgozó videók,

	� Videotorium (http://videotorium.hu),

	� Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: 
sok múzeum és gyűjtemény honlapján elérhető a kul-
turális intézmény által gondozott műkincsállomány 
digitalizált változata,

	� Wordwall (https://wordwall.net/hu): a pedagó-
gusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási se-
gédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, 
szójátékokat,

	� Xeropan (https://www.xeropan.com): interaktív 
angol nyelvtanító, számítógépen és okostelefonon 
használható applikáció, amely több mint 1600 vide-
ós, szótanuló és nyelvtani leckét tartalmaz alapfok-
tól felsőfokig (A1-től C1-ig),

	� Zanza.tv (https://zanza.tv/) A portál az érettségire 
történő felkészítést támogatja 7 tantárgy esetében.

A felsorolás nem kizárólagos, a későbbiekben további 
lehetőségekkel is bővítjük.

A fenti tartalomtárak, online tanulásban-tanításban 
használható információforrások használata a veszély-
helyzetre való tekintettel 2020. június 15-ig nem terheli 
a felhasználók adatkeretét a Vodafone Magyarország 
Zrt. hálózatában, amely vállalat oktatási tartalmakat 
is kínál (https://www.vodafone.hu/informacio). 
A Telenor Magyarország Zrt. 100 GB, a Magyar Te-
lekom Nyrt. pedig 10+5 GB extra adatjegyet biztosít 
az ügyfeleik részére.

https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/
https://nava.hu/free/m5/
https://mek.oszk.hu
https://mek.oszk.hu
https://www.mateking.hu/
https://www.matekmindenkinek.hu/
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/
https://www.matekerettsegi.hu/tartalomjegyzek?erettsegi-turbo
https://www.matekerettsegi.hu/tartalomjegyzek?erettsegi-turbo
https://www.mozaweb.hu
https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek
https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek
http://www.nkp.hu
http://www.nkp.hu
http://www.okosdoboz.hu
https://www.educatio.hu/projektjeink/tamop342b/eredmenyek/szakszolgalati_protokollok
https://www.educatio.hu/projektjeink/tamop342b/eredmenyek/szakszolgalati_protokollok
https://www.educatio.hu/projektjeink/tamop342b/eredmenyek/szakszolgalati_protokollok
https://junior.sulinet.hu
http://tudasbazis.sulinet.hu
http://tudasbazis.sulinet.hu
https://www.tabello.hu
https://www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-DK_9_HCkx7w
https://www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-DK_9_HCkx7w
https://www.youtube.com/channel/UCl7k4kRwG0W-DK_9_HCkx7w
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSk02cdOEn6ipWzy3EiO1tQRIpQOAJhQc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSk02cdOEn6ipWzy3EiO1tQRIpQOAJhQc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSk02cdOEn6ipWzy3EiO1tQRIpQOAJhQc
https://www.tanulotarsadalom.hu/
https://www.tanulotarsadalom.hu/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/TANTERMEN_KIVULI_DIGITALIS_OKTATAS.docx
https://ugyesedni.hu
http://videotanar.hu/
http://videotorium.hu
https://wordwall.net/hu
https://www.xeropan.com
https://zanza.tv/
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Távoktatást, együttműködést 
támogató eszközök
Az iskolák, a pedagógusok és a tanulók számára több, 
az együttműködést és a távoktatást támogató eszköz 
is hozzáférhető. Kiemelten ajánljuk a legtöbb intéz-
ményben már használt Köznevelési Regisztrációs és 
Tanulmányi Alaprendszert (KRÉTA), mely az admi-
nisztrációs funkciókon túl a házi feladatok kiosztását 
és ellenőrzését, kérdőívek készítését is támogatja (akár 
a KRÉTA honlapján, akár a mobilapplikációban):

	� online kommunikációs fórumot biztosít a peda-
gógus-tanuló, pedagógus-pedagógus és tanuló-ta-
nuló – egyéni vagy csoportos – kommunikációra 
(e-Ügyintézés Üzenetek funkciója; az üzenetekhez 
csatolhatók tananyagok, multimédiás anyagok),

	� online tesztek, feladatsorok és dolgozatok készítésé-
re ad lehetőséget az e-Ügyintézés Kérdőívek funkci-
ójával. 

A KRÉTA részletes tájékoztatóját mellékletben csatol-
juk összeállításunkhoz. 
A KRÉTA mellett ajánljuk a következő szolgáltatásokat 
is:

	� Az Up2University – Digitális Oktató Környezet 
(https://moodle.niif.hu/) egy fájlmegosztást, közös 
szövegszerkesztést, videómegosztást támogató 
rendszer.

	� A Tisztaszoftver program keretében minden ma-
gyarországi pedagógus és tanuló térítésmentes 
hozzáférést kaphat a Microsoft Office 365 ProPlus 
verziójához, amely magában foglalja a Microsoft 
Teams online kollaborációt, csoportmunkát, cseve-
gést, video- és fájlmegosztást támogató rendszerét, 
tehát az irodai szoftverek mellett ezt is térítésmen-
tesen használhatják.

Az oktatási intézmények az Avaya Spaces szolgáltatást 
vagy a LogMeIn által felajánlott ingyenes szolgáltatást 
igénybe véve tarthatnak online értekezletet, illetve 
használhatják ezeket az eszközöket is tanulói csopor-
tok távoktatására.

A tanulási folyamat nyomon követése
Javasoljuk az iskoláknak, hogy motiválják a tanulókat 
rendszeres beszámoltatással – és főleg az önértékelés, 
önellenőrzés érdekében – online feladatokkal. A beszá-
moltatás módja lehet pl. beadandó dolgozat, prezentáció 
vagy videós beszámoló. Emellett természetesen a tanu-
lási folyamat nyomon követésére alkalmasak a külön-
böző online tesztek, fórumok, amelyekben lehetőség 
van egyúttal a feladatmegoldást orientálni, a tanulók 
együttműködését elősegíteni.

Ha nincs otthon számítógép vagy 
internetkapcsolat
Azok a pedagógusok, akiknek nem áll rendelkezésére 
otthoni számítógép vagy internetkapcsolat – a helyi le-
hetőségeket is figyelembe véve – az iskolai infrastruk-
túrát használhatják. A számítógépteremben, a helyi 
könyvtárban vagy a Digitális Jólét Pontokon a tanulók 
is használhatják az informatikai eszközöket, tanul-
hatnak vagy elkészíthetik anyagaikat. Ezen esetben 
érdemes időbeosztást készíteni, hogy egyszerre minél 
kevesebben tartózkodjanak egyazon térben.

Tisztában vagyunk vele, hogy az új munkarend komoly 
kihívás mindannyiunk számára. Próbáljunk rá úgy 
tekinteni, mint a magyar oktatást ért legnagyobb inno-
vációs lehetőségre!

A minőségi online oktatás 
támogatása a KRÉTA rendszerben
Összefoglaló

A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprend-
szer (a továbbiakban: KRÉTA) hatékony támogatást 
biztosít az otthoni tanuláshoz, a diákokkal és szülőkkel 
történő kommunikációhoz, továbbá az online oktatási 
folyamatokhoz. A KRÉTA rendszerben lehetőség nyílik 
a diákok otthoni tanulási folyamatainak irányítására, 
valamint a világhálón található információk – pedagó-
gusok általi – tudatos megosztására. A KRÉTA rend-
szer az intézmények számára – a hagyományos tanügyi 
és adminisztrációs funkciókon túl – többirányú kom-
munikációs csatornákat (feljegyzések, elektronikus 
üzenetek, faliújság-bejegyzések, e-Ügyintézés, üzene-
tek és fájlcsatolmányok küldése) biztosít, és több olyan 
funkcióval is rendelkezik (pl. házi feladatok, kérdő-
ívek), melyek eredményesen támogatják az online tanu-
lási folyamatokat. Az alábbiakban egyrészt bemutatás-
ra kerülnek azok a KRÉTA rendszerben rendelkezésre 
álló funkciók és lehetőségek, melyek az online oktatási 
folyamatokat segítik, másrészt gyakorlati, módszertani 
útmutatót és összefoglalót tartalmaz arra vonatkozóan, 
hogy a köznevelési intézmények bezárásával a peda-
gógusok milyen módszerekkel és eszközökkel támo-
gathatják a diákok otthoni tanulását és felkészülését, 
továbbá milyen formában van lehetőségük a diákokkal 
és szülőkkel való online kapcsolattartásra.

https://moodle.niif.hu/
https://education.microsoft.com/hu-hu/resource/2105842e?previewMode=true&sasToken=c3Y9MjAxOC0wMy0yOCZzcj1iJnNpZz1FaVVobEZ6QkIxaXl5YnNOamhNMHFxR0hsanZrZGRJYlNYMFp0aDJtNHlVJTNEJnNlPTIwMjAtMDMtMjFUMDklM0EwOSUzQTA1WiZzcD1y
https://education.microsoft.com/hu-hu/resource/2105842e?previewMode=true&sasToken=c3Y9MjAxOC0wMy0yOCZzcj1iJnNpZz1FaVVobEZ6QkIxaXl5YnNOamhNMHFxR0hsanZrZGRJYlNYMFp0aDJtNHlVJTNEJnNlPTIwMjAtMDMtMjFUMDklM0EwOSUzQTA1WiZzcD1y


7

Házi feladatok és otthoni munkák
A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval 
az otthoni tanulás támogatásához feladatok, tananyagok 
juttathatók el a tanulókhoz és szüleikhez. A felületen lehe-
tőség van a foglalkozásokról/tanórákról jegyzet készítésé-
re, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre 
rákattintva a tanuló és/vagy a szülő – a mobilapplikáció 
vagy internetes felület segítségével – meg tudja nézni 
az ismeret- és tananyagot. A házi feladatok funkcióban 
a kapcsolattartás kétirányú is lehet, mivel a pedagógusok 
saját maguknak beállíthatják, hogy diákok is tölthessenek 
fel a házi feladathoz kiegészítéseket, és hozzászólásaikban 
akár kérdezhetnek is a tanártól a feladattal kapcsolatban. 
Ilyen értelemben a KRÉTA házi feladatok funkciója 
egy online kommunikációs fórumot biztosít az ottho-
ni feladatok elvégzéséhez. A házi feladatok funkciót 
a KRÉTA elektronikus naplóban a tanórák adminisztrá-
lása integráltan tartalmazza, melyet a KRÉTA rendszert 
használó pedagógusok egyszerűen tudnak kezelni. A házi 
feladatok funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis 
alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.
hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577

Elektronikus kommunikációs felület – 
e-Ügyintézés Üzenetek funkció

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rend-
szerhez integráltan kapcsolódva – alkalmas az intéz-
ményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és 
csoportos küldésére, továbbá kommunikációs csator-
naként teljes körűen használható fájl továbbítására is. 
Az üzenetküldés során a pedagógusok – a KRÉTA rend-
szer adatai alapján – rendkívül egyszerűen választ-
hatják ki az üzenetek címzettjeként az általuk tanított 
osztályok, csoportok tanulóit, valamint a tanulók szüle-
it is. Az üzenetkezelési rendszer nemcsak a pedagógus 
– tanuló/szülő relációban használható, ezen túlme-
nően lehetőség van arra is, hogy a tanárok egymásnak 
küldjenek üzeneteket, illetve az intézményvezetők 
ezen keresztül is tájékoztathatják a nevelőtestületet 
vagy pl. az osztályfőnököket. Az üzenetküldési funkció 

közvetlen kommunikációs csatornát biztosít a peda-
gógusoknak és az általuk tanított tanulóknak, továbbá 
fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi felada-
tok beküldésére vagy tananyagok megosztására is.

Az üzenetekhez a tanárok csatolhatnak pl.:

	� tananyagokat (óravázlatok, leírások, ismertetők, 
munkafüzet-feladatok, mobiltelefonnal beszkennelt 
ábrák, képek, diagramok, stb.)

	� mobiltelefonnal vagy egyéb hangrögzítő eszközzel 
felvett hang- és (előre rögzített) videóanyagokat, 
előadásokat

	� a csatolmányok alkalmasak pl. podcast-ek küldésére 
és fogadására (tanár – tanuló – gondviselő körben, 
intézményvezetés – alkalmazottak körben, az üze-
netküldési mátrixban beállítottaknak megfelelően).

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudás-
bázis alábbi oldala tartalmazza: https://tudasbazis.
ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962

Online tesztek és feladatsorok készítése – 
e-Ügyintézés Kérdőívek funkció

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bár-
milyen online számonkérés (esszé, szöveges dolgozat, 
teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi 
feladat, stb.) pedagógus által történő elkészítésére, 
szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A vissza-
jelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés 
automatizálható. A kérdőívek segítségével a pedagógu-
soknak lehetőségük van arra, hogy a házi feladatokban 
szereplő otthoni feladatokat (pl. egy könyv elolvasása) 
egyszerűen visszaellenőrizhessék, továbbá készít-
hetnek olyan projekt- vagy tematikus feladatsorokat, 
amelyeket a diákok otthon – akár az internet segítségét 
felhasználva – válaszolhatnak meg. A kérdőívek egy-
aránt tartalmazhatnak feleletválasztós, illetve szabad 
szöveges mezőket is az adott, otthoni feladat jellegének 
megfelelően. A kérdőíveket – hasonlóan az üzenetek 
funkcióhoz – a KRÉTA rendszerben szereplő adatok 
felhasználásával nagyon egyszerűen tudják eljuttatni 
az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóihoz. 
A funkció ezen felül használható még – az intézményi 
alkalmazottak, dolgozók, tanulók, szülők egy-egy cso-
portjánál – helyzetfelmérésre, vélemények bekérésére, 
tájékoztatással kapcsolatos visszajelzések kiértékelé-
sére, teljes körű adatelemzésre is. A Kérdőívek funkció 
részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala 
tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/
viewpage.action?pageId=17764507

Forrás: Oktatási Hivatal

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764507
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764507
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Élmény és pedagógia
A Pedagógus Expón jártunk
Idén február 22-én immáron harmadik alkalommal rendezték meg a Pedagógus Expót a Budapesti 
Kongresszusi Központban, melyen 25 országból mintegy kétezer érdeklődő fordult meg. 

Szöveg: Indri Dániel Janisz | Képek: Engyel Gábor

Harmadik alkalommal nyitotta meg kapuit az ország 
egyik legnagyobb pedagógiai rendezvénye, melyen 
a plenáris előadások mellett számos workshop és ke-
rekasztal-beszélgetés is zajlott. Az érdeklődők többek 
között találkozhattak Balatoni József „Jocó bácsival”, 
Tihanyi Rita gyermekagykontroll-oktatóval vagy Baj-
záth Mária mesepedagógussal. Az egész napos rendez-
vényt szakmai kiállítók és bemutatók színesítették.

Elsőként Tari Annamária pszichoterapeuta a 21. 
századi pedagógus-diák kapcsolat érzelmi jellemzőit 
elemezte a közönségnek. A szakember szerint sokan 
irigylik a pedagóguspálya iskolai szüneteit, egyesek 
szerint nem is nehéz gyerekeket tanítani, de a tapaszta-
latok azt mutatják, hogy éppen az új évezred informáci-
ós korában cseppet sem kis feladat a tanítás. Azért sem, 
mert hatalmasat változott a minket körülvevő környe-
zet, de a diákok és a szülők hozzáállása is.

„Ma egy tanárnak nemcsak a gyerekek szeretetét kell 
éreznie, hanem azt is, hogy kompetensen áll a padok 
előtt, képes arra, hogy a helyzet feletti kontrollt a kezé-
ben tartsa és ő legyen a tanulási-tanítási folyamat irá-
nyítója” – mondta el Tari Annamária. Az alfa generáció 
– vagyis a 2010 után születettek – digitális eszközhasz-
nálatával kapcsolatban rávilágított, hogy míg 2011-ben 
az okostelefonok használata a nyolc év alattiak között 
41 százalék volt, addig 2014-ben ez a szám már 63 
százalékra nőtt, az öt éven aluliak fele pedig minden-
nap internetezik. Szerinte azért is szembeötlő sokszor 

a különbség a pedagógusok és a diákok között, mert 
a tanárok nagy része poroszos nevelésben nőtt fel, 
„offline, lineáris módon” képződött, szemben az online 
térben szocializálódott diákokkal.

A pszichoterapeuta kitért a helikopter szülőkre is. Ők 
azok, akik folyamatos kontroll alatt tartják gyermekü-
ket, túlféltik őket és nem igazán törekszenek arra, hogy 
önállóságra neveljék őket. Sok esetben ezért vesznek 
idő előtt okostelefont gyermeküknek, hogy mindig 
tudják, a nebuló éppen merre jár, mit csinál. „Sajnos 
ebben az esetben erős bizalomhiányról van szó. Az ön-
állóságra nevelés egyik első és talán legmeghatározóbb 
mozzanata, mikor először engedjük egyedül iskolába 
gyermekünket. A bizalom, az őszinteség, a kölcsönösség 
a legfontosabbak, ezek kivetülnek a külvilágról alkotott 
képükre is, melyet aztán biztonságosabbnak fognak 
érezni” – hívta fel a figyelmet a szakember.

Ugyanilyen fontos a nyomtatott mesekönyvek, könyvek 
olvasása. A legnehezebb feladat ugyanakkor a figyelem 
felkeltése és fenntartása. Az emberi figyelem tartama 
ugyanis 12-ről 8 másodpercre rövidült abban a digitális 
korban, ahol egy hír vagy üzenet csak 140 karakterre 
korlátozódik, és a beszélgetések emojik alkalmazásával 
zajlanak. Ez a szám egyébként éppen egy másodperccel 
rövidebb csak, mint az aranyhalé. Az állandóan „kap-
csolatban levés” vágya komoly hatással van a figyelemre, 
ugyanis figyelmünk átlagosan óránként 21 alkalommal 
elterelődik, legtöbbször ekkor okoseszközt használunk.

Bagdy Emőke Berecz András Porteleki Sári
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A tanárok gyakran érzelmi nehézségeket élnek át, mert 
a tekintély és a tanításhoz szükséges pozíció felvétele 
nem megy könnyen. Habár az alfa generáció a legtöbbet 
olvasott nemzedék, ebbe beleszámítanak az érintőkijel-
zős eszközökön olvasott tartalmak is. Fejlesztő hatás-
sal vannak rájuk a komolyzene és népzene hallgatása, 
illetve a hangszeren való játszás is, ráadásul ez olyan 
érzelmi élmény, ami semmivel sem összehasonlítha-
tó. Szintén elengedhetetlen a sport, a mozgásélmény, 
melyet ajánlatos napi szinten – valamilyen formában és 
intenzitással – végezni.

Balatoni Kata főszervező, a Pedagógus Expo meg-
álmodója az összetartozás jegyében lépett színpadra, 
ez volt ugyanis az idei rendezvény fő gondolata. Mint 
elmondta, régebben gyakran tartott ún. folk fitness fog-
lalkozásokat, ahol népzenére lehetett mozogni, később 
így született meg az Így tedd rá! néptáncpedagógiai 
program. A módszer lényege, hogy a gyerekekkel 
játékos formában ismerteti meg a magyar kulturális 
kincseket és hagyományokat, a pedagógusok pedig egy 
olyan eszköztárat kapnak kézhez, amelyet a készség- és 
képességfejlesztés területein is alkalmazhatnak. Idén 
is rendeztek adománygyűjtést, ezúttal a nehézsorsú 
kárpátaljai gyermekek számára. A nemzeti összetarto-
zásról szólva a főszervező elmondta, köszöni a határon 
túli pedagógusoknak ezt a burkot, hiszen ugyanúgy 
a magyar gyermekek neveléséért felelünk. Ehhez 
kapcsolódva a közönséggel együtt énekelték el Szarka 
Tamás: Kézfogás című dalát.

Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, 
népmesegyűjtő rövid, de tanulságos mesékkel örven-
deztetett meg mindenkit, majd Dr. Varga László, 
a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának 
dékánja beszélt a kapcsolatainkban kibontakozó gyer-
meki lélekről. Szerinte egész életünk az egyéni és a tár-
sas döntésekről szól, a társválasztás kitolódott, a 21. 
század embere pedig elmagányosodott. Éppen ezért kell 
megmutatnunk gyermekeinknek, hogy az offline, valós 
világban is van élet. Manapság annak ellenére, hogy 
szinte folyamatosan együtt vagyunk családunkkal, 
barátainkkal, ez inkább csak virtuális kapcsolat, így 
nem mélyíthetők el igazán ezek az együttlétek, beszél-
getések. 

Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus elmondta, 
hogy a pedagógusoknak komplex feladata van a nevelés-
ben. A szakember szerint az ismereteket „le kell gyöke-
reztetni”, képeznünk kell a gyermekeket, ügyelve arra, 
hogy a két agyféltekét egyformán próbáljuk edzeni. 

Az érdeklődők mindezek mellett Boér Tamás motivá-
ciós előadó életvezetési tanácsait is meghallgathatták, 
Porteleki Sári, a Budapest School tanulásszervezője 
pedig azt mutatta be, miként építsünk megtartó óvodai 
és iskolai közösséget.

Balatoni Kata Dr. Varga László
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Világmegváltó táncpedagógia
Tényleg javíthat a balett a matekjegyen?
A rózsaszín tütüben balettozó kislány képe mára klisé lett, képeslapokon és füzetborítókon 
látjuk. Az is egy közismert jelenség, hogy a gyerekek szeretnek táncolni, így sok szülő dönt úgy, 
hogy beíratja valamilyen táncra a gyermekét, amire már egyre sokszínűbb lehetőségei vannak. 
A pedagógusok is értékelik, ha iskolai tanítványuk táncórákat vesz valahol, hiszen a mozgás jót 
tesz, a tánc esztétikus, a tartást is javítja. Kevésbé közhely, hogy milyen meglepő mélységekig 
és milyen sokrétűen hat az alapfokú táncművészetoktatás gyermekeinkre. Az alábbi írásban az 
alapfokú táncművészet-oktatás egyéb területekre gyakorolt pozitív hatásait vizsgáljuk. 

Szöveg: Németh Luca művésztanár | Fotó: Szécsi István, Dancetination Táncműhely

A Critical Links című kutatói programban a tánccal 
foglalkozó hét, reprezentatívnak talált kutatásban a 
tánc közoktatásba való integrálásának teljesen eltérő 
lehetséges aspektusait és hasznát vizsgálták. Mivel 
kifejezetten arról volt szó, hogy a tánc mint kiegészítő 
művészeti forma mit eredményez egyéb területeken, 
ezért minden kutatásban heti egy-két alkalommal 
táncoltak a résztvevők, így az eredményt vonatkoztat-
hatjuk az alapfokú művészetoktatásra is. A különböző 
kutatások kapcsolatot találtak a viselkedészavarok ja-
vulásával, a beszédproblémák és a hangképzés fejlesz-
tésével, a kreativitás és a kreatív gondolkodás fejlődésé-
vel és a percepcióval is. Fontos azonban kiemelni, hogy 
mindegyik kísérletben más megközelítésben, stílusban 
és metódussal „tálalták” a táncot.1

Az egyik ilyen reprezentatívnak talált koreai kísér-
letben megfigyelték, hogy heti két, negyvenöt perces 
órában oktatva a táncművészetet, hogyan változik a 
kreatív és a kritikus gondolkodás. A hetvennyolc részt-
vevő egyik fele tradicionális tánctechnikákat tanult 
(balett, modern és tradicionális koreai néptánc), a 
másik felük pedig kreatív táncot, ami nem rendelkezik 
fixált metodikával és mozdulatrendszerrel.2 „A tanul-
mány arra enged következtetni, hogy ha a táncot egy 
kreatív problémamegoldásként oktatják, akkor a tanu-
lók kreatív gondolkodási képessége javul. Ha lépések 
soraként tanítják, amiket másolni kell, akkor a kreatív 
gondolkodás képessége nem fejlődik. Másszóval a tánc-
oktatás jellege befolyásolja mind a táncban szerzett 

1  Deasy, Richard J. – Critical Links: Learning in the arts and 
student academic and social development. – I. DANCE (Natio-
nal Education Partnership 2002.)

2  Juja Kim – The Effects of Creative Dance Instruction on 
Creative and Critical Thinking of Seventh Grade Female 
Students in Seoul, Korea (Critical Links)

tudást, mind azt, hogy ebből mi alakul át egy magasabb 
szintű gondolkodássá.”3

A klasszikus balettnak sem feltétlen alaptermésze-
te, hogy korlátozó legyen, a hangsúly azon van, hogy 
miként tanítjuk. A kutatások elemzői szerint a tánc ta-
nításának módja az, ami befolyásolta a végeredményt, 
nem pedig maga a technika. Bármilyen technika ta-
nítható kreatív problémamegoldásként vagy korlátozó 
szabályrendszerként is akár, a lényeg az oktatás maga, a 
facilitátor hozzáállása és a közvetítés módja.
Ha a fenti koreai tanulmányból indulunk ki, akkor 
maga a kreatív oktatási forma már önmagában segíti 
a kreatív gondolkodást és problémamegoldást, tehát a 
növendék már el is indult a megfelelő úton. 

Rendkívül fontos azonban a tanár személye, tanítá-
sának módja és stílusa is. Shulman, egy tanítással és 
az ahhoz szükséges átfogó tudással foglalkozó kuta-
tó 1987-ben saját kutatása4 alapján egy táblázatban 
foglalta össze, hogy valaminek a tanításához mekkora 
átfogó tudás, kompetencia, ismeret és rálátás szüksé-
ges. Ebben megfogalmazza, hogy nem elég önmagában 
a tanítandó tárgyról szerzett tudás, a közeg, a környezet 
és a tanulók ismerete. Ennél több, egy speciális isme-
ret szükséges, az a fajta hozzáállás, ami minden tanár 
sajátja, aki mélységeiben érti és ismeri a tárgyat, amit 
tanít; annyira, hogy strukturáltan, átfogóan, és, ami itt 
a leglényegesebb, egyedien tudjon róla gondolkodni.
A különböző stílusok tanításakor megjelenő megköze- 
 
 
 
 
 

3  Deasy, Richard J. – Critical Links: Learning in the arts and 
student academic and social development. 17–18. oldal (Natio-
nal Education Partnership 2002.) Ford.: Németh Luca

4  Shulman, L. S.: Knowledge and teaching: Foundations of the 
new reform (Harvard Educational Review; 1987.)
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lítéseket a többi tantárgyban is ki lehet aknázni, ha in-
tenzív együttműködés van a tanárok között. Ha tudják 
egymásról, hogy ki min dolgozik, mire helyez nagyobb 
figyelmet, akkor a saját órájukon is előtérbe helyezhetik 
ugyanazt vagy az azt segítő témákat. Még intenzíveb-
ben tud ez megjelenni, ha egy tanár több tárgyat tanít. 
Ebben az esetben saját maga tudja úgy strukturálni az 
óráit és a tananyagokat, hogy azok a lehető legjobban 
támogassák egymást, sőt bizonyos, az egyik órán tanult 
dolgokat elővehet a másik tantárgy oktatása közben, 
hogy rögtön rámutasson az összefüggésekre.

Az alternatív pedagógiai szisztémákban ez sokszor 
megjelenik, mind a Carl Rogers-féle, mind a Waldorf-
pedagógiának szerves része az átfogó, témákon átívelő 
oktatás. Finnországban jelenleg épp a tantárgyak eltör-
lésén munkálkodnak, az oktatás fejlődése is a fúzió felé 
mutat; az összefüggések megértése és meglátása felé 
érdemes vinnünk tanítványainkat.5

A mozgás pozitív hatásai szintén a tánc járulékos ho-
zadékai, ami növeli az alapfokú táncművészet-tanulás 
előnyeinek hosszú lajstromát.

Dr. Peter Riemann amerikai orvos a fizikai aktivitás 
egészségre, pszichére és agyműködésre gyakorolt 
előnyös hatásaival foglalkozik 2002-es tanulmányá-
ban.6 Bebizonyosodott, hogy mind a tanulásra, mind 
az egészségre, mind az agyműködésre kiemelten jó 
hatással van a mozgás. Egy másik, hasonló témájú 

5  Id.: Ball, D. L., Thames, M. H,, & Phelps, G. – Content 
knowledge for teaching: What makes it special? (Journal of 
Teacher Education; 2008.) Ford.: Németh Luca

6  Peter Niemann – Psychosocial aspects of physical activity 
(National Center for Biotechnology Information; Pulsus 
Group Inc.; 2002.)

kutatás,7 melyet egy orvosokból, pszichológusokból és 
agysebészekből álló kutatócsoport bonyolított le, azzal 
foglalkozott, hogy a mozgással összefüggésben a szív- 
és érrendszer állapota hogyan befolyásolja a tanulási 
készségeket és az intelligenciát.

A fenti két tanulmány is arra enged következtetni, hogy 
a tánc és a rendszeres mozgás
	� csökkenti a stresszt és a szorongást a gyermekeknél 

és fiataloknál;
	� csökkenti a depresszió kialakulásának esélyét gyer-

mekeknél és fiataloknál;
	� segíti az autizmussal és a hiperaktivitásos figyelem-

zavarral küzdők állapotának javulását;
	� fejleszti az önbecsülést, önképet;
	� fejleszti az intelligenciát és a tudományos teljesít-

ményt;
	� csökkenti a fiatalkori bűnözés megjelenésének esé-

lyét;
	� segíti a karakter és a személyiség fejlődését.

Már ezek fényében sem kérdés, hogy itt nem csupán egy 
kedvtelésről van szó, hanem olyan általános állapot- és 
életminőség-javításról, ami kihat egy személy életének 
számos területére és társadalmi szinten sem lenne el-
hanyagolható a hatása, ha nagyobb tömegeket integrál-
na a táncoktatás.

Egy bizonyos területen megszerezett tudás transzferá-
bilis, támogatja a többi területet is, legyenek bármilyen 

7  Maria A. I. Aberg, Nancy L. Pedersen, Kjell Torén, Magnus 
Svartengren, Björn Backstrand, Tommy Johnsson, Christiana 
M. Cooper-Kuhn, N. David Aberg, Michael Nilsson, H. Georg 
Kuhn – Cardiovascular fitness is associated with cognition 
in young adulthood (Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America; 2009. november 30. )

A tanári tudás Shulman-féle főbb csoportjai

Általános pedagógiai tudás, különös tekintettel a tanulásszervezéssel és a csoportviselkedéssel 
kapcsolatos átfogó elvekben és rendszerbe foglalt stratégiákban való jártasságra, amelyek látszólag 
túlmutatnak az adott tantárgyon

A tanulók és jellemük ismerete

Az oktatási környezet és kontextus ismerete, kezdve a csoport vagy osztály működésétől, az iskolai 
körzet vezetésének és finanszírozásának ismeretén át a közösség és a kulturális közeg ismeretéig

Az oktatás kimenetelének, céljainak és értékrendjének ismerete, és ezek filozófiai és történelmi okai

Átfogó ismeret

Tananyag ismerete; főként azoknak az eszközöknek, lehetőségeknek és programoknak az ismerete, 
melyek a tananyag közvetítő eszközeiként szolgálhatnak a tanárnak

Pedagógiai átfogó tudás, az a speciális egyvelege a tartalomnak és pedagógiának, ami egyedi, 
a tanárokra jellemző hatáskör, a saját szakértelmükhöz való hozzáállásuk és megértésük speciális 
megnyilvánulása

(Shulman, 1987)5
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messze egymástól. A táncteremben megtanulható, 
hogy a hosszas, kitartó gyakorlás, a hosszú távon be-
fektetett munka megtérül, nemcsak a táncban, hanem 
az élet egyéb területein is. Ám az előnyök sorának itt 
nincs vége.

A kitartás jutalma sokszor hosszú távon térül meg. Ezt 
meg kell tapasztalni, ha lehet, minél többször, ahhoz, 
hogy az ember biztosan tudja a nehezebb pillanatokban 
is. Sokan csak felnőttkorban jutnak el eddig a felisme-
résig, sokan pedig soha. A táncon keresztül kézzelfog-
hatóan és egyértelműen érthetik meg a növendékek, 
hogy minél többet gyakorolnak valamit, annál nyilván-
valóbb és komolyabb eredménye lesz, önmagukhoz és a 
többiekhez képest is. Mi több, rengetegszer találkoznak 
ezzel a jelenséggel fejlődésük során, akár a tanév elejé-
től a tanév végéig, de nyilvánvalóan nyomon követhető 
az évek alatt is. Az alapfokú művészetoktatásban min-
den gyermek a saját örömére és boldogságára, a saját 
belső motivációjával veszi rá magát erre a fejlődésre.

Szerves része a tánctanulásnak ezen a képzési szin-
ten is, hogy közönség előtt lépjenek föl a növendékek. 
Lehet az a közönség ismerősökből vagy ismeretlenekből 
álló, a tanulók mindenképpen szembesülnek az ezzel 
járó felelősséggel. Tudni kell, amit kiviszünk a szín-
padra, fel kell rá készülni és ki kell tudni állni. Kiállni 
egy színpadra és képviselni magamat, illetve a velem 
táncolókat ugyanaz a képesség, mint kiállni magamért 
egy vitában, kiállni önmagam vagy mások érdekeiért, 
kiállni a családomért, a gyengébbekért, a közérdekért 

stb. Biztonságos közegben gyakorolhatják ezt a gyere-
kek úgy, hogy a felkészülésük irányított, minden lehető-
séget megkapnak – és általában meg is ragadnak – arra, 
hogy maradéktalanul felkészülten és magabiztosan 
állhassanak színpadra és mutathassák meg tudásuk 
legjavát.

Mindezen folyamatok közben önfegyelmet tanulnak, és 
megismerik, hogy a folyamatnak melyik része a leg-
nehezebb számukra. Valakinek az út eleje, a kezdetek, 
a tudás hiányával és a megteendő út méretével való 
szembesülés a legnehezebb. Van, aki a cél előtt akarja 
feladni, ahol úgy érzi, hogy már biztos, hogy nem fog 
soha sikerülni, amit szeretne. Van, akinek a folyama-
tos kitartás, az újra és újra nekifutás okoz kilátástalan 
érzést. Van, akinek az erősítés nehéz, és van, akinek a 
nyújtás. Ezek a felismerések egy mélyebb önismeret 
felé irányítanak és hajlamosítanak az önreflexióra.

Egy átfogó amerikai kutatás szerint azokban az isko-
lákban, ahol a művészetek nagy arányban involváltak 
az oktatásban, jobb eredményeket érnek el a gyerekek 
az általános teljesítményteszteken, kevesebb TV-t néz-
nek, többet munkálkodnak a közért, és saját bevallásuk 
szerint kevésbé unatkoznak az iskolában.8 Ugyanebben 
a kutatásban arra is rájöttek, hogy amit a művészetek 
tanulása közben megtanult egy gyerek, azt könnyebben 

8  Sandra S. Ruppert – Critical Evidence – How the arts Benefit 
Student Achievement (National Assembly of State Art 
Agencies; 2006.)



14

OKTATÁS–NEVELÉS

ÚJ KÖZNEVELÉS | 76. ÉVFOLYAM / 1–3. SZÁM 

kiterjeszti a közismereti tárgyakra is, így intenzívebb 
és hatékonyabb fejleszthetőséget mutat, mint művésze-
tet nem tanuló társai.

Az alapfokú művészetoktatás elsődleges célja és fel-
adata ez, hogy jobbá tegye a gyerekek, fiatalok életét, le-
hetőséget adjon nekik azokra a felismerésekre, amiket 
más területeken nem tudtak elsajátítani és teret adjon 
a művészet megtapasztalására, akkor is – vagy különö-
sen akkor –, ha művészi pályára bármilyen oknál fogva 
az illető alkalmatlannak bizonyul.
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Ismerjük meg diákjainkat! 
A garázsomban egyszer szomorú esemény történt: 
a mennyezeten egy fecskepár megpróbált fészket 
rakni. Ideig-óráig használták is az alkotást, sőt 
hamarosan fiókák csipogása hallatszott ki a fészek-
ből. Egy nap azt vettem észre, hogy az egész lezu-
hant és a kocsi tetején landolt. A fiókákat felfalták a 
macskák, a fecskepár elköltözött.

Kiderítettem, mi történt: a fecskék átázott kutya-
tápból készítették el a fészket. Nem csoda, hogy 
leszakadt.

Anyagismeretből elégtelen – a következmények 
tragikusak.

Ahogyan a kőművesnek ismernie kell az általa 
használt anyagok tulajdonságait, ugyanúgy köte-
lessége a pedagógusnak is munkája objektumát, a 
gyermeket a lehető legteljesebben, legsokoldalúb-
ban megismerni.

A megismerésre, illetve a személyiségkép módo-
sítására-kiegészítésére az iskolai élet valameny-
nyi színtere felhasználható és fel is használandó. 
Álláspontom szerint a tanárnak be kell merész-
kednie a tanítási órán kívüli alkalmak közepette 
is a diákok közé. Nem árt, ha ezekben a közegekben 
is megpróbál hatni, sőt példát mutatni, de legalább 
csendes megfigyelőként jelen kell lennie.

A világ viharos gyorsasággal változik, nem egyér-
telműen jó irányba. Ha nem vagyunk hajlandók a 
fiatalok szemléletmódját, gondolkodását megér-
teni, elszakadunk tőlük. A gyerekek fejében zavar 
alakul ki: megtanulnak megfelelni az elvárásaink-
nak (betörnek), ám a lelkükre már nem gyakoro-
lunk hatást.

Minden iskola kötelessége nemcsak eredményes 
és hatékony, hanem egyben méltányos nevelésben 
részesíteni növendékeit. Ehhez információkra 
van szükség. Diákjaink belső és külső környezeté-
ről azonban fájóan kevés adatot birtokolunk, bár 
ismereteink jó esetben fokozatosan gyarapodnak. 
A családlátogatás intézménye középiskolában ál-
talában ismeretlen, így le kell mondanunk (?) arról 
a sokat eláruló pillanatfelvételről, amely a gyer-
mek otthonába belépve készülhetne el a pedagógus 
elméjében. Ezt a lehetőséget pótolja némiképpen 
az a gyakorlat, amelyet iskolánkban néhány éve 
próbálunk működtetni: az egyes osztályokba járó 
gyerekek, illetve szüleik és tanáraik oldott környe-
zetben egyfajta ismerkedési napot tartanak, olykor 
főzéssel, játékkal egybekötve. Nem veszélytelen 
ez a közeledés: sokszor okoz félreértést a szülőben 
a tanár alkalmi ellazulása. Bizony, volt már példa 
arra, hogy utóbb a szülők számon kérték a „haveri 
viszony” elillanását.
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A gyermek kvalitásai felől már a beiskolázási 
eljárás során igyekszünk képet alkotni. Az elbe-
szélgetésnek fontos mozzanata, amikor a felvételi-
ző családjáról, lakókörnyezetéről, kedvteléseiről, 
sikereiről mesélhet. Nagyon sok értékes tulajdon-
ságra derül így fény, amelyekről a hivatalos adatok 
nem szólnak. Ezekkel a tudomásunkra jutott eré-
nyekkel aztán – a gyermek felvétele esetén – csú-
nyán visszaélünk: a gyermeket igyekszünk direkt 
módon az érdeklődési körének megfelelő helyekre 
terelni, nem teljesen önzetlenül (énekkar, színját-
szó kör, természetjáró kör, sportegyesület).

A képességek megismerése a tanítási órán csak 
töredékeiben valósulhat meg, hiszen ott döntően 
(de nem kizárólagosan) a szaktárgyhoz illeszke-
dő paramétereket vizsgáljuk. Ezért tulajdonítok 
kiemelkedő jelentőséget a tanítási órán kívüli 
nevelési alkalmaknak. A gyermek irányultságának 
kipuhatolása módot ad arra, hogy okosan és empa-
tikusan befolyásoljuk pályaorientációját, és elejét 
vegyük a divatkövető, átgondolatlan (és esetenként 
egy egész életet tönkretevő) pályaválasztásnak.

A megfelelő pedagógiai viszonyulás megválasz-
tásához a gyermeket a lehető legalaposabban meg 
kell ismernünk, meg kell értenünk. Mivel a legtöbb 
időt a gyermekkel a tanítási órán töltjük együtt, 
ez a helyszín tűnne – és sokak számára tűnik 
– optimálisnak, sőt kizárólagosnak a megisme-
résére. Ezt a leegyszerűsített megközelítést már 
az eddigiek is cáfolják, én azonban tovább me-
gyek: meggyőződésem, hogy diákjainkat a lehető 
legkülönfélébb környezetben és élethelyzetben 
kell látnunk ahhoz, hogy véleményt alkothassunk 
személyiségükről. Ez a hitem olyannyira áthatja 
pedagógiai hitvallásomat, hogy érdemesebb rész-
letesebben is kifejteni.

A tanítási óra fegyelmét nem nehéz kialakítani, 
különösen nem egy olyan iskolában, ahol a nor-
makövető hozzáállást tanúsító diákok száma elér 
egy bizonyos kritikus tömeget, mondjuk a tanulók 
számának 80–90 %-át. Ilyen közegben a fegyel-
mezetlen, órát szabotáló magatartás nem nyer 
polgárjogot mint viselkedésforma, sőt esetenként 
a diákok rosszallását is maga után vonja. Így a 
tanárt – mondhatni – alanyi jogon megilleti az óra 
zavartalan megtartásának a lehetősége. Igazából 
ez az áldás még a rossz tanárnak is az ölébe hull, 
hiszen a nevelőtestület a tanár kikezdése esetén 
összezár, és a renitens diák egykettőre tarthatat-
lan helyzetbe kerül.

És ez nincs teljesen jól, különösen, ha a kialakult 
helyzet a tanárt a győzelem érzésével tölti el. Ami 
ezen az órán tetten érhető, nem nevelés és fegye-
lem, hanem idomítás, illetve az elvárt magaviselet 
felmutatása. Hogy mennyire nem érhetünk el a 
drillezéssel pedagógiai eredményt, azonnal kide-
rül, amint a diák kikerül a megszokott közegből, 
felszabadul, önmagát adja. Rá sem ismerünk néha 
– …ami azt jelenti, hogy a személyiségéről kialakí-
tott képünk finoman szólva is hiányos.

Jelenlegi helyzetemben, intézményvezetőként még 
az átlagosnál is kevesebbet látnék a diákokból, így 
kifejezetten keresem azokat az alkalmakat, amikor 
közöttük lehetek, megismerhetem őket. Nagyon 
hálás vagyok a sorsnak, amiért a munkahelye-
men a kollégák zöme lelkesedik a tanórán kívüli 
pedagógiai programokért, ki-ki a maga módján, de 
a többiek is részt vesznek azokon.

Lássunk egy rendhagyó lehetőséget frissen beisko-
lázott diákjaink megismerésére. A gimnáziumba 
felvett gyerekek a sportolással, táborozással már 
a kezdetek kezdetén találkoznak. Gólyatáborként 
evezőstábort szoktunk ugyanis szervezni nekik 
szeptemberben (jelenleg Tiszafüreden). A tábo-
rainknak jó a hírük, így ezekbe az őszi gólyatábo-
rokba is majdnem mindenki eljön. Ott vannak az 
osztályfőnökök is. A fedőtevékenység: az evezés 
technikájának elsajátítása, túrázás a Tisza-tavon, 
tábortűzhöz kötött kiegészítő programokkal. De 
nem ez a lényeg. Sokkal inkább az, hogy a táborban 
tudatosan megkomponálható a gyerekeknek az 
iskoláról szerzett első benyomása. Megismerked-
nek az értelmes rend fogalmával, megismerik a 
tanáraikat is, az iskola vezetőit. Megtanulják a he-
lyes viselkedést kedvezőtlen körülmények között, 
óhatatlanul rákényszerülnek a problémák közös 
megoldására, ugyanakkor nekünk, tanároknak is 
lehetőségünk nyílik megismerni őket. Látjuk, ki 
az, aki segít, ki az, aki elsunnyog. Ki gyámoltalan, 
ki elutasító, kedves vagy arrogáns. Persze ezt a 
képet hiba lenne abszolutizálni vagy akár csak túl-
értékelni is, hiszen egyrészt ez a színtér csak egy a 
rengeteg elképzelhető közül, másrészt a gyermeki 
személyiség formálható és formálódó – ez adja 
munkánk lényegét.

Éppen ezért a kulcsa a munkánknak a megismerés.

Dr. Czinder Péter 
a Gyöngyösi Berze Nagy János  

Gimnázium igazgatója



A  H Ó N A P  T É M Á J A

Idegen nyelvek

„Ha megtanulsz egy idegen nyelvet, hatalmas vár kulcsát kapod a kezedbe. 
Csakis rajtad múlik, hogy mi mindent találsz odabent.”

Elif Safak
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Magyarul tanuló külföldi 
hallgatók a Pécsi 
Tudományegyetemen
interjú Dr. Pelcz Katalinnal, a PTE Általános 
Orvostudományi Kar Nemzetközi Oktatási Központ 
magyar műhelyének vezetőjével 
Immár harminc éve, hogy létrejött a Pécsi Tudományegyetemen a Magyarországon tanuló – 
többségükben az egyetemi éveik előtt álló – külföldi diákok számára nyelvtanulási lehetőséget 
nyújtó Nemzetközi Oktatási Központ (NOK). Az angol nyelvű előkészítő kurzusok mellett lelkes 
tanárokkal és diákokkal, saját módszertan alapján a magyar mint idegen nyelv oktatása is 
zajlik. A magyar műhely vezetőjével a központban zajló munkáról és a nyelvoktatás korszerű 
megközelítésiről beszélgettünk.

Szöveg: Dallman Kristóf | Fotó: Light Film Studio, Pécs
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Milyen motiváció hívta életre az International 
Studies Centert?

A Nemzetközi Oktatási Központ 1989-ben alakult 
a Pécsi Tudományegyetemen. A kezdetekben az volt 
a feladata, hogy az első külföldi, általában az Ameri-
kai Egyesült Államokból és Németországból érkező, 
Magyarország iránt érdeklődő diákoknak szervezzen 
oktatási programot. Itt ezt nem szakonként elkülönülve 
kell elképzelni, hanem jöttek diákok, akiknek össze-
állítottunk egy oktatási programot abból, ami a ’90-es 
években idegen nyelven elérhető volt. A közös pont 
a magyar mint idegen nyelv oktatása lett. Az általános 
magyar nyelv oktatásának helyszíne a NOK lett, Szépe 
György professzor, a magyar mint idegen nyelv oktatá-
sa úttörőjének javaslata alapján, Nádor Orsolya kezdte 
meg az oktatást. 

Jómagam tíz évvel később kapcsolódtam be ebbe 
a munkába, 1999 óta dolgozom a NOK-ban. Az akkori 
főnököm, Álmosné dr. Kajdy Ella azzal keresett meg, 
hogy van-e kedvem kidolgozni egy olyan programcso-
magot, ami továbbfejleszti a központban folyó okta-
tást. Egyrészről a szükséglet hozta létre a programot, 
másrészről egyértelműen látszott, ez egy érdekes 
terület, és érdemes vele foglalkozni. Akkor alakult ki 
az a programcsomag, amit azóta csiszolgatunk. Inten-
zív kurzusokkal, szemeszteres képzéssel, illetve később 
az előkészítő programmal. 

2011-ben elindult az angol műhely is, így jelenleg a NOK 
két nyelvi műhellyel működik. Külföldi hallgatókkal 
foglalkozunk, akiknek angol és magyar mint idegen 
nyelvet oktatunk. Az angol műhely előkészítő progra-
mot működtet, ahol azok a diákok tanulnak, akik angol 
nyelven szeretnének diplomát szerezni, de nincs meg 
a kellő nyelvtudásuk. A magyar műhely keretei között is 
működik előkészítő év, illetve emellett törekszünk arra, 
hogy bárkinek, aki magyarul akar tanulni, megpróbál-
junk tanulási lehetőséget biztosítani. Ezért rendelke-
zünk – az individuális oktatástól az intenzív képzésekig 
– széles képzési palettával.

Hogyan változott a kurzusok iránti érdeklődés 
a központ fennállása óta?

A kurzusok iránti érdeklődés súlypontja többször vál-
tozott. A legutóbbi nagy változást a magyar állam által 
életre hívott Stipendium Hungaricum program hozta, 
melynek keretében az ideérkező külföldi hallgatóknak 
lehetőségük nyílik magyar egyetemeken diplomát sze-
rezni, és ha a jelentkezők elszántak, magyarul is tanul-
hatnak egyes szakokon. Ennek előkészítése folyik egy 
éven át, amikor az általános és a szaknyelvet is el kell 
sajátítaniuk két szemeszter leforgása alatt. Az angolhoz 
mérten kevesebben érdeklődnek a magyar kurzusok 
iránt, de vannak, akik látnak benne fantáziát. Hogy egy 
másik példát hozzak, a Magyar Nyelv és Kultúra Nyári 
Egyetem 20 éves fennállása alatt is többször változott 
a résztvevők bázisa.

Kik választják jellemzően a magyar, és kik az angol 
kurzusokat?

Más a két célcsoport. Magyarul bárki tanulhat nálunk, 
aki eljön a nyári egyetemre, vagy Pécsen és környékén 
él, és velünk szeretne tanulni, beiratkozhat a heti két-
szer 90 perces kurzusainkra. Az egyetemistáktól az itt 
élő külföldiekig bárki. Angolt az előkészítő programon 
oktatunk a jövendő egyetemistáknak. Tehát az ösz-
szehasonlítás az előkészítő program kapcsán releváns. 
Amíg az angol előkészítő önköltséges formában mű-
ködik, addig a magyar nyelvi előkészítő ösztöndíjként 
pályázható. 

Az önköltséges hallgatók közül a magyar kurzusokat 
általában az választja fakultatív módon, akinek van igé-
nye arra, hogy az országban töltött öt éve alatt elsajá-
títsa a nyelvet. Ez a hallgatók nagyobb százalékára nem 
jellemző, de ez nem csak a külföldi diákokon múlik. 
Amikor elkezdtem a központban dolgozni, még nem 
tanult az egyetemen ennyi külföldi hallgató. Kiscsopor-
tos foglalkozások voltak, jobban keveredtek a magyar 
hallgatókkal a diákok. Mára ez a szám jelentősen meg-
ugrott, a külföldi hallgatók a saját köreikben is el tudják 
tölteni az idejüket, csak egy-egy magyar barátjuk van. 
Egészen más a dinamikája egy húszfős csapatnak és 
egy ötszáz fősnek, ahol már nincsenek rászorulva, hogy 
feltétlenül megtanuljanak magyarul. Mindazonáltal 
Pécsen még mindig sokkal többet használhatják a ma-
gyar nyelvet, mint a fővárosban. Ugyanakkor sajnos 
a magyarok sokszor nem segítik a magyar nyelv tanulá-
sát, hanem szeretik hangsúlyozni, hogy erre a külföldi-
nek semmi szüksége, s különben is, annyira nehéz, hogy 
lehetetlen megtanulni. A mi munkánknak nagyon sokat 
árt ez a téves meggyőződés, sztereotípia.

Arra számítok, hogy szeptembertől – amikortól 
a Stipendium Hungaricum programban kötelező lesz 
magyarul tanulni – ha jól csináljuk a dolgunkat –, sok 
olyan hallgatót taníthatunk, aki megszereti a magyar 
nyelvet. Úgy gondolom, hogy egy ilyen ösztöndíjprog-
ram és a magyar nyelvoktatás együtt kell, hogy járjon. 
Ha nem így történik, akkor sokkal kevesebb lesz az ösz-
töndíjprogram haszna Magyarország számára. Azzal, 
hogy egy Magyarországon diplomát szerző külföldi 
fiatal minél több szállal kötődik a magyar kultúrához, 
minél több magyar kapcsolata van, elősegítjük a célt, 
hogy majd egyszer gazdaságilag vagy egyéb együttmű-
ködés keretében visszahozza Magyarországnak ezt 
a befektetést. Ez egy olyan pillanat lehet a magyar mint 
idegen nyelv oktatása történetében, aminek segítségé-
vel talán a tanárképzés is újra elindulhat, mivel nagy 
szükség van a képzett tanárokra! Most számos diák 
szeretheti és tanulhatja meg a magyar nyelvet, amit 
később tényleg használni fog, és ezáltal sokkal jobban 
fog kötődni Magyarországhoz.

Szükséges előzetes nyelvismeret a tanfolyamokon 
történő részvételhez?

Nem. A legtöbb programunk esetén – a szemeszterek 
során folyó oktatásnál, az intenzív kurzusok esetén, 
az egyéni oktatás során – azon a szinten kezdi a diák 
a kurzust, ahol tart; szintfelmérő után keressük meg 
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a neki ideális csoportot. S persze minden program 
esetén indítunk kezdő csoportokat. Tehát a kurzusain-
kat öt nyelvi szinten tartjuk, a tanulókat szintfelmérést 
követően soroljuk be. Az előkészítő esetében jelenleg 
kezdő szintről indulunk, mert a diákok nagy része nem 
rendelkezik semmiféle előzetes magyar nyelvtudással. 
Szívesen indítanánk nem kezdő csoportokat is, de eddig 
erre nem volt példa. Viszont jó pár példa volt már arra, 
hogy volt nyelvtudása a diáknak, azonban ez gyakorla-
tilag csak pár hetes, pár hónapos előnyt jelent. 

Általánosan elterjedt vélemény, hogy a magyar 
a nehezen tanulható nyelvek közé tartozik. Mi 
teszi nehézzé? Vannak olyan nyelvek, amelyeknek 
anyanyelvi ismerete megkönnyíti a magyar nyelv 
tanulását?

Szeretnék mindent megtenni annak érdekében, hogy 
leszámoljunk ezzel a „nehéz a magyar nyelv” mumus-
sal. Mitől lenne nehezebb a magyar nyelvet megtanul-
ni, mint a spanyolt? A magyar nyelv teljesen világos 
grammatikai rendszerrel rendelkezik. Nincsen benne 
kétszáz darab kivétel, tizenkét igeidő. Persze, vannak 
olyan elemei, amit valóban nehéz megtanulni, pont úgy, 
mint bármelyik másik idegen nyelvnek. Például a sza-
vakat sokszor valóban nehéz megjegyezni. A franciát is 
ugyanúgy nehéz megtanulni, és azért a német nyelvtan 
sem annyira egyszerű. A magyar nyelv is komplex rend-
szer, mint bármelyik másik nyelv, és megtanulható. 

Vannak ugyan olyan nyelvek, amelyek ismeretével talán 
könnyebb magyarul tanulni, de nem csak az anyanyelv 
határozza meg a nyelvtanulás lehetőségeit. Például egy 
ázsiai nyelvtanulónak azért lehet nehezebb megta-
nulnia magyarul, mert az artikulációs bázisa teljesen 
eltérő. De ugyanúgy nehézségekbe ütközhet az, aki nem 
latin betűs abc-vel tanult írni. Melyik irányba írunk? 
Hogy jelöljük a mondat elejét, hol van pont? Vannak 
nyelvi elemek és vannak kulturális elemek, mint példá-
ul a tanuláshoz való hozzáállás. Ha azt mondja valaki, 
hogy keményen tanul, és megtanul egy nap húsz kifeje-
zést, az lehet az ő addigi tapasztalatai alapján kemény 
tanulás, de ez egy előkészítő program során nem elég. 
A tanulási tapasztalat, az „anyanyelvi csomag” és még 
több elem is közrejátszik a nyelvtanulás sikerességében.

Az általános nyelvi képzésen túl a kurzusok tartal-
maznak szaknyelvi részeket is? Ha igen, mely szak-
mák nyelvezetét ismerhetik meg a diákok?

Az előkészítő két szemesztere nagyon feszített tem-
pót diktál. A legjobbak, a legszorgalmasabbak tudnak 
az általános- és a szaknyelvi regiszterekben is felsőfokú 
nyelvtudásra szert tenni. A továbbiakban pedig fontos 
lenne, hogy az egyetemi tanulmányok kezdetén a diá-
kok még egy évig kapjanak segítséget. A magyar nyelvet 
tanulóknak nehezebb a dolguk, hiszen anyanyelvi 
beszélők között, emelt szintű érettségit tett hallgatók 
között kell helytállniuk.

Az előkészítő programban három – orvosi, humán 
és reál – szaknyelvi szakirány közül lehet nálunk 
választani. Minden szakirány három tárgyat foglal 
magában. Például az orvosi szakirányon biológiát, 
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kémiát és orvosi terminológiát, vagy a humán szak-
irányon történelmet, művelődéstörténetet és humán 
szakszövegolvasást tanulnak a diákok. Ez nem jelent-
heti a teljes középiskolai biológia-tananyag tizenkét 
hét alatt történő bemagolását, erre nem is törekszünk. 
Kiemelünk egy-egy területet, a cél pedig az, hogy a diák 
segítséget kapjon ahhoz, hogy a szaktantárgyakat majd 
önállóan is meg tudja tanulni. 

Mi jellemzi a központ által indított magyar mint 
idegen nyelv kurzusokat? Mit jelent a Modellalapú 
Oktatás?

Szita Szilvia kolléganőmmel dolgoztuk ki ezt az oktatá-
si módszert, melyet például a MagyarOK tankönyvcsa-
lád köteteiben is alkalmazunk. Két cél vezérel bennün-
ket: a nyelvoktatás hatékonyabbá tétele és az, hogy egy 
olyan tananyagot hozzunk létre, ami a felsőfokig elviszi 
a nyelvtanulókat. Örömteli pillanat volt, amikor nem 
oly régen kezünkben tarthattuk a MagyarOK tan-
könyvcsalád negyedik, záró kötetét.

A módszer kidolgozásának egyik első lépéseként Szilviá-
val megvizsgáltuk saját nyelvtanári gyakorlatunkat, mit 
tartunk hatékonynak, s mit nem, majd olyan szemszög-
ből vizsgáltuk meg a nyelvészeti kutatások eredményeit, 
hogy mi segítheti a hatékonyság növelését, mely ered-
ményeket lehet átültetni a gyakorlatba. Majd ezeket 
a támpilléreket felhasználva fogtunk bele a Modellalapú 
Oktatás kidolgozásába. Leegyszerűsítve azt mondhat-
juk: a nyelvtanulás összes elemét úgy alakítottuk, hogy 
tükrözze egy anyanyelvi beszélő beszéd- és gondolko-
dásmódját, a tanulás minden fázisát a nyelvgyakorlásra 
építettük, oly módon, hogy a tanulók mindig tudjanak 
nyelvi modelleket követni. Kidolgoztuk, hogy a nyelvta-
nulás minden területén hogyan lehet úgy modellt adni 
a diáknak, hogy a tanuló a természetes nyelvhasználatot 
követve, hatékonyan haladjon a nyelv tanulásával. 

A nyári egyetemek alkalmával, az előkészítő prog-
ramunkon, a szaknyelvi óráinkon ennek a módszer-
tannak a mentén dolgozunk, s egy olyan nyelvoktató 
helyet működtetünk, ami a kezdő nyelvtanulók mellett 
azoknak nyújt ideális nyelvtanulási lehetőséget, akik 
a felsőbb szinteket célozták meg. 

Nyaranta, augusztusban tanártovábbképzést szer-
vezünk, melyre rendre nagyon gyorsan be is telnek 
a helyek. Az idei évben pedig Szita Szilvia elnökletével 
megalakult a korpusznyelvészeti és szakmódszertani 
munkacsoport, a KorSzak. Ez a csoport azt a feladatot 
tűzte ki maga elé, hogy a hasznosság és a természetes 
nyelvhasználat mentén a korpusznyelvészeti kutatások 
eredményeit beépítse a szakmódszertanba, a gyakorlati 
nyelvtanításba. Tudjuk, hogy semmilyen módszertan 
nem fog varázsütésként nyelvtudást adni a tanulóknak, 
de segíthet a folyamat hatékonyságának növelésében, 
a cél elérésében. Ehhez természetesen szükség van 
a tanuló által befektetett energiára is. 

Miért van szükség a nyelvtanulás hatékonyabbá 
tételére?

Egyrészt a nyelvtanárok és a nyelvtanulók is gyakran 
panaszkodnak arra, hogy nincs elég idő a nyelvta-
nulására. Ez valóban igaz, ha a folyamatot többször 
újrakezdjük. Végeztem egy kérdőíves vizsgálatot, ahol 
annak jártam utána, hogy a 35–45 éves magyar anya-
nyelvű diplomával rendelkező emberek életük folya-
mán mennyi időt töltöttek el nyelvtanulással. A vizs-
gálat eredménye arra mutatott rá, hogy ha összeadjuk 
az összes, általános iskolában, gimnáziumban, felső-
oktatási időszakban, magánórák keretében megjelenő 
óraszámot, akkor egy 35–45 éves ember az élete során 
átlag 4800 (!) órát tölt nyelvtanulással. 

Létezik az Európai Tanács által jóváhagyott ún. Közös 
Európai Referenciakeret, amely többek között azt is 
leírja, hogy mely nyelvi készségeket mennyi idő alatt le-
het körülbelül elsajátítani. Ez alapján azt mondhatjuk, 
hogy 800–1200 óra alatt felsőfokú nyelvi szint közelébe 
bármilyen nyelvből el lehet jutni.

Ebből az következne, hogy egy átlagos 45 éves em-
bernek hat nyelven kellene beszélni felsőfokon… Ez 
nyilvánvalóan csak egy modellezése a valóságnak, 
rengeteg, itt nem körüljárható pontatlansággal, csúsz-
tatással, azonban arra rávilágít, hogy általában nem túl 
hatékony a nyelvtanulás gyakorlata. Ezért van szükség 
a hatékonyság növelésére.

Milyen részekből áll a saját fejlesztésű MagyarOK 
tankönyvcsalád? Hogyan segíti a magyar mint 
idegen nyelv oktatását? A magyar kurzusok során 
mekkora hangsúllyal jelennek meg magyar kultúra-
ismereti témakörök?

A MagyarOK tankönyvcsalád egyrészt a nyomtatott 
kiadványokból áll, s kapcsolódik hozzá honlap (www.
magyar-ok.hu), online gyakorló (www.aktiv-
magyar-ok.hu) és YouTube csatorna (MagyarOK- 
Magyarul beszélni menő!) is. Minden elérhető 
ingyenesen, és sehol nem kell regisztrálni. A honlapon 
elérhető hanganyagok, tanári kézikönyvek, munkala-
pok, szószedetek, hasznos kifejezések és azok fordításai, 

korpusznyelvészet
Nagy mennyiségű valós nyelvi adat számítógépes 
vizsgálatán alapuló nyelvészeti irányzat
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STEVEN DICK (1983–2020)
Interjúnk elkészítése után érkezett a hír, miszerint a 
koronavírus-járvány következtében elhunyt Steven 
Dick, az Egyesült Királyság Magyarországra akk-
reditált nagykövethelyettese. A skót származású 
diplomata 2019 októberében érkezett Budapestre, 
nagykövethelyettesi kinevezését decemberben 
vehette át. Steven Dick – Iain Lindsay nagykövethez 
hasonlóan – kiváló magyar nyelvtudását a PTE NOK 
magyar nyelvi programjának is köszönhette. Családja, 
volt kollégái, tanárai, barátai gyászolják.

Nyugodjon békében!

többnyelvű nyelvtani magyarázat, megoldókulcs, 
önellenőrző lapok. Az instrukciók fordításait egyrészt 
a szerzők, másrészt pedig kollégáink, diákjaink készí-
tették el. A két legfrissebb innovációnk az első kötethez 
kapcsolódó online tananyag, Baumann Tímea munkája, 
ami kiválóan alkalmas digitális oktatáshoz, valamint 
az oktatási anyagokhoz készített didaktizált videók.

Jelenleg, az új koronavírus-járvány miatt kialakult 
helyzetben még inkább felértékelődött a kolléganőm 
által fejlesztett online gyakorló oldal. Az eredeti cél 
egy gyakorlófelület létrehozása volt, azonban, mint 
kiderült, az oldal nagy segítséget nyújt a távoktatásra 
történő átállásunkban. YouTube csatornánkon az előbb 
emlegetett anyagok mellett rövidebb, egykori tanára-
ink, diákjaink által felvett üzenetek nézhetők vissza. 
Most, hogy elkészült a tankönyvcsalád, nem állunk 
meg, például készül a nyelvtani gyakorló kötetünk. Ezt 
követően pedig a KorSzak munkacsoporttal tervezünk 
korpusznyelvészeti tananyagokat létrehozni.

Az interkulturalitás a módszertan egyik sarokkövének 
számít. A tankönyveink már kezdő szinten is rengeteg 
kulturális ismeretet tartalmaznak. A kötetekben helyet 
kap a kortárs irodalomtól az ismeretterjesztő cikke-
ken át sok érdekesség. Fontos azonban kiemelni, hogy 
nemcsak a magyar kultúra témaköreit járjuk végig. 
Folyamatos kulturális dialógus kialakítására törek-
szünk a diákjainkkal. Megmutatjuk a kultúra egy-egy 
szeletét – legyen az magyar kultúra vagy más kultúrkör 
szelete –, és rákérdezünk a diák anyanyelvi kultúrájá-
ban megtalálható hasonló elemekre.

A központ híres diákja volt a kiemelkedő magyar 
nyelvtudása miatt hamar népszerűséget szerzett 
Iain Lindsay, az Egyesült Királyság országunkba 
akkreditált nagykövete. Gyakoriak a magas üzleti 
vagy diplomáciai körökből érkező diákok a kurzuso-
kon? Milyen tanuló volt Lindsay úr?

Igen, Iain Lindsay a MagyarOK tankönyvcsalád segít-
ségével kezdett el Londonban magyarul tanulni, majd 
később Pécsen is szerencsénk volt őt tanítani. Mi is 
nagyon sokat tanultunk a nagykövet úrtól munkamo-
rálból, helyzetkezelésből, emberségből. A nagykövet úr 
nem mellesleg remek nyelvtanuló is. Koncentrált, tud-
ja, hogy mi a célja, és partner a célok megvalósításában. 
Oktatása mentén szereztünk abban tapasztalatot, hogy 
milyen nyelvi regisztereket kell a diplomaták világában 
használni. A munkánk előnyei közé sorolható, hogy 
sok érdekes emberrel dolgozhatunk, akiket tanárként 
van módunk megismerni és megszeretni. Vannak 
diákjaink, akik a barátunkká is válnak. Reméljük, Iain 
Lindsay követőkre talál a diplomaták között, és lesz-
nek, akik az ő példáján felbuzdulva jól megtanulnak 
magyarul.

Az interjú végére egy aktuális kérdés: miként 
oldották meg a megváltozott munkarendre történő 
átállást a jelenlegi helyzetben?

Eddig jól vesszük az akadályokat. Kidolgoztuk a mun-
kamenetet, hogyan fogják a diákok megkapni a taná-
rok által előre elkészített anyagokat, mely felületeken 
tudunk kontaktórát tartani, hol tudnak a diákok 
gyakorolni, miként fogunk tesztelni. A tanárokkal 
folyamatosan konzultálunk arról, mely oktatási célok 
milyen módszerrel érhetők el a digitális térben a leg-
hatékonyabban. Remek kollégáim vannak, akikkel 
folyamatosan tanítjuk egymást is. Kihívásként éljük 
meg a helyzetet, mely módot ad a módszereink fejlesz-
tésére. A diákok előre felkészülnek a pontosan kiadott 
tananyból, majd következnek a tanórák az online 
térben, illetve igény esetén a konzultáció. A tanárok 
mellett a diákoknak is nagy szerepük lesz a sikeres átál-
lásban: előtérbe kerül az önálló tanulás. Úgy gondolom, 
ebben rejlik a kialakult helyzet egyik nagy veszélye 
is. Aki önálló tanulóvá válik, akár többet is tanulhat, 
mint a klasszikus tantermi keretek között, viszont aki 
lemarad, az még inkább le fog maradni. Reméljük, hogy 
jó eredménnyel, együtt tesszük le ezt a vizsgát.
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Van‑e új a nap alatt? 
Interjú Dr. Bárdos Jenővel, az MTA doktorával,  

az EKE és a PE Professor Emeritusával
Öt év elteltével lapunk újra felkereste dr. Bárdos Jenő professzor urat, a magyarországi nyelvoktatás 

iskolateremtő szakemberét. Interjúnkban a magyar társadalom idegen nyelvekhez való hozzáállásáról, 
a hazai és nemzetközi nyelvoktatási, valamint mérés-értékelési trendekről beszélgettünk.

Szöveg: Dallman Kristóf | Fotó: Szabó László

Az Új Köznevelésnek adott öt évvel ezelőtti inter-
jújában úgy fogalmazott: „A magyar társadalom 
szívszorítóan egynyelvű”. Lát-e ebben a kérdés-
ben elmozdulást, kitörési lehetőséget?

Sajnos, nem. Hollandiában az embereknek 8%-a vallot-
ta azt, hogy csak egynyelvű, az uniós átlag 40% körül 
van, viszont az Egyesült Királyságban 64%. Ez utóbbi 
mintha érthető lenne az angol nyelv miatt – de mit 
kezdjünk a magyar 67%-kal? Az európai történelem is-
merete nélkül nem sokat. Ugyanakkor mégis lehetetlen 
nem észrevenni, hogy hány (b)irodalmi nyelvet paza-
roltunk el. A német elvesztése után átképzés az oroszra, 
az orosz után átképzés a „nyugati” nyelvekre: ez lenne 
a magyar nyelvtanársors? Még szerencse, hogy a törö-
köt nem kellett elveszítenünk, velük többször is talál-
koztunk, tehát bizonyos értelemben „bennünk” vannak 
(pl. magánhangzó-illeszkedés és rengeteg, angolszá-
szokat kiborító ö, ő és ü, ű…) Jó, jó, rendben, tudom, hogy 
finnugor nyelv vagyunk.

Egy ilyen bevezető után biztos elnyertem az olvasó 
jóindulatát (captatio benevolentiae – ezt a nyelvet is 
elveszítettük), aki feltehetőleg azt gondolja: ez az em-
ber minimum komolytalan. Váltanom kell tehát. 
A többnyelvűségi állapotok adott földrajzi térségekben 
igen lassan mozgó jószágok, a nagyobb változásokat 
valamilyen erőszakos dolog váltja ki, például háború, 
békeszerződés, összeomlás, bevándorlás, elvándorlás, 
honfoglalás, káosz, globalizmus. A nyelvek rétegződése 
árnyaltabbá válik a társadalmi haladással, sőt, egyfajta 
tükröt tart neki; ugyanakkor maga a nyelv szívesebben 
marad ott, ahol gyökeret vert néhány évszázada, évez-
rede. Ennek fölébe kerekedni csak az egyén szintjén, 
az egyén nyelvi repertoárjában lehet. Innen kitekintve 
az új magyar többnyelvűség nem a Monarchia leképe-
zése: egy birodalmi nyelv (a német), a magyar és egy 
helyi nyelv (pl. a szlovák); hanem egy globális lingua 
franca (az angol), meg a vállalaté (pl. német), a vállalat 
érdekéé (pl. ukrán) – és persze: magyarnak születtünk. 
Ám „a magyar nyelvet nem érti senki, nem is akarja 
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megtanulni”… a mondat második fele újabban nem igaz. 
Ugyanakkor a magyar mint idegen nyelv szakot eltöröl-
ték. Akkor talán mégis van egy kis változás?

Kitörési lehetőségek persze mindig vannak, mindig 
van kiút. A jövőt mindig a tanárképzéssel kell kezdeni. 
A tanári szakpárok rendszere nálunk valami értel-
metlen hagyománynak engedelmeskedik (pl. magyar–
történelem, matematika–fizika, angol–német stb.). 
Szerintem minden főszak második szakja az angol 
kellene, hogy legyen. Pl. kémia–angol; informatika–an-
gol, környezettan–angol. Az idegennyelv-szakok esetén 
a másik szak csakis a magyar lehetne (beleértve persze 
a magyar mint idegen nyelv szakirányt). Ez az egyszerű 
változtatás viszonylag rövid idő alatt megtörné a ma-
gyar tantestületek rémisztő egynyelvűségét. Amikor 
ezt egy hivatalos helyen megemlítettem, azt mondták, 
hogy nem aktuális… Még szerencse, hogy dékánként 
magamtól kipróbálhattam ilyen szakpárokat a kilenc-
venes évek elején, Veszprémben. Tanulság: némely 
holló fehér…

A közösségi média idegen nyelvű tartalmait már 
egészen kis kortól elkezdik fogyasztani a gyerme-
kek. Hol érhető tetten a szülők, és hol a pedagó-
gusok felelőssége, hogy ez a tevékenység a nyelvi 
kompetenciafejlesztésben is hasznosíthatóvá 
válhasson? 

Rövid válasz a „tettenérésről”: a szülőké mindenben és 
sehol, a pedagógusoké minden egyes tantárgyfüggetlen 
nyelvi cselekményben. Elsődleges felelőssége azonban 
természetesen a médiának van, csak ezt nem szokás 
ilyen egyszerűen kijelenteni – és főként nem „felvigyáz-
ni”. A történelmi tapasztalat nálunk a cenzúra szót több 
évszázadra gyűlöltté tette, jelentését kiürítette, így az-
tán láthatatlanná vált. Ezt nem is ragozom tovább, hi-
szen naponta látható, hogy miként keveredik az értékes 
a kacattal, az igényes a kultúrszeméttel. Vagyis először 
a szülő válogat, ameddig tud. Ha csak válogat és közben 
nem kérdez, nem magyaráz, nem beszélget a gyermek-
kel; nem helyezi el a dolgokat térben, időben, erkölcs-
ben, nem fejleszti a képzeteket fogalmakká stb., akkor 
a gyermek magára van hagyva, és erősen genetikafüggő, 
hogy mennyire lesz az anyanyelvi tudásszintje kissé, 
vagy jelentősen korlátozott. Ilyen esetekben miért vár-
juk el, hogy iskolai körülmények között éppen az idegen 
nyelvekből legyen ékesszóló? A korrekt idegennyelv-
tanításhoz a pedagógusnak pontosan ismernie kell 
a rábízott gyermek nyelvi repertoárját. Ehhez nem elég 
egyetlen beléptető tájékozódás, rendszeres mérés kel-
lene. A pillanatnyiság soha nem szól a későbbi fejlődés 
dinamikájáról.

Milyen szerepe lehet egy középiskolás fiatal 
nyelvtanulási pályájában egy vagy több rövid, de 
intenzív, valós idegen nyelvű környezetben eltöl-
tött képzési szakasznak? 

Válasszuk szét az intenzív és a célnyelvi környezet fo-
galmakat. Egy módszer például lehet intenzív (tényleg 
így hívták), mint a második világháborúban használt 

sajátos amerikai katonai kiképzés, amelyben egy cél-
nyelvű személy és egy nyelvész gyakorlatoztattak látás-
tól vakulásig egyszerű, de létfontosságú kifejezéseket 
(hol van a falu, hol az ellenség) az érintett, többnyire 
egzotikus nyelven. A hatvanas évektől a nyelvi labora-
tóriumok és az audiolingvális módszer képesek voltak 
adott időn belül és egyénileg is fokozni ezt az inten-
zitást. A laikus azt gondolja, hogy az intenzív csak azt 
jelenti, hogy magas óraszám. A korszerű nyelvoktatás 
már vagy fél évszázada az intenzív szakaszokkal 
bővített, állandóan magas óraszám! Intézményesen 
Magyarországon ezt csak a nyelvi tagozatos gimnáziu-
mok, illetve később a két tanítási nyelvű középiskolák 
voltak képesek megvalósítani. Az intenzív szakasz 
(például egy nyelvi tábor, ahol csak a célnyelven szabad 
megszólalni) módszertanilag igen változatos alapokon 
létrehozott, tömör, viszonylag rövid idő alatt elvégzett, 
sűrűn visszacsatolt nyelvi teljesítményt eredményez-
het. Az idegen nyelvi (célnyelvű) környezet ezt fokoz-
hatja, de csak akkor, ha a nyelvtanuló már jelentősebb 
nyelvtudással rendelkezik. Nyelvtudás nélkül meglá-
togatni egy ismeretlen országot és kultúrát: vágyako-
zást kelthet (vagy éppen az ellenkezőjét), de szakmai 
szempontból nincs jelentősége. Szerencsés esetben 
motiválhat.

Az oktatásirányítás azon terve, miszerint B2-es 
középfokú nyelvvizsgához kötné a felsőoktatási 
tanulmányokat, most lekerült a napirendről. Ön 
szerint mi az a reális szabályozási keret, amivel 
biztosítani lehet a továbbtanulók idegen nyelvi 
kompetenciaszintjét?

Egy kompetenciaszint elérésében nincs szerepe 
a szabályozásnak; elérésére biztosíték pedig végképp 
nincsen, csak közös erőfeszítések léteznek (tanár-diák-
szülő), a tántoríthatatlan törekvés, mint eddig, mert 
maga a nyelvtudás csak egy approximáció. Ellenben 
fontos szerepe van egy kevésbé tudományosnak tűnő 
jelenségnek: a nyelvérzéknek. Olyan képességhal-
mazról van szó, amelynek megléte kedvez a nyelvelsa-
játításnak: például a hangutánzó képesség, a nyelvtani 
funkciók érzékelése, a memória és az átlagos, vagy 
annál jobb általános értelmesség, józan ész. Ha mind-
ezeket a képességeket nagy mintán vizsgálnánk, teljes 
Gauss-görbéket kapnánk, vagyis durván 15%-nak na-
gyon megy majd, és ugyanennyinek sehogy. A nyelvta-
nárnak ezt az elfeledett nyelvérzéket, de legalább nyelvi 
érzékenységet kellene előcsalogatni, hiszen egy nyelvet 
már mindenki megtanult – valamennyire. Sajnos, a ha-
gyományos iskolai tanítás kénytelen ezeket az egészle-
gességeket mikrokészségekre bontani: van, akinek ez 
nagyon bejön, van, aki kiszáll. Viszont a nyelvtanulás-
nak nemcsak iskolai (kolostori) hagyománya létezik, 
hanem a piactéri (pláza) és kikötői (világháló) helyszí-
nek is „ősrégiek”: nyelvek Bábele a találkozási ponto-
kon. A nyelvi források már régóta nincsenek kizárólag 
a tanárok kezében. Vannak, akik ettől a lehetőségtől 
felpörögnek, és szivacsként szívják magukba a szlenget, 
a főbb dallamokat. Ez persze még nem nyelvtudás – 
illetve nem az, amit a vizsgákon kérnek.
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A vezető IT-cégek jelentős mennyiségű erőforrást 
fektetnek a valós idejű kép-, illetve hangfelisme-
résen alapuló fordítóprogramjaik fejlesztésébe. 
Segíti vagy gátolja a nyelvtanulást az utóbbi évti-
zedekben robbanásszerű fejlődésnek induló szó-
tár- és fordító alkalmazások egyre bővülő piaca? 

A gépek semmit nem gátolnak, legfeljebb időnként 
bennünket akadályoznak, de aki ért hozzájuk, azt alkal-
milag kisegíthetik: tudásuk átvett ismeret, egy szakem-
bergárda pillanatnyi tudásának állapota. A sok appliká-
ció hamis képzeteket kelt („tudok” egy nyelvet, „tudok” 
zenét szerezni, „tudok” rólad mindent stb.); továbbá 
birtoklási vágyat gerjeszt – és nyomában lustaságot. Ki 
fog gondolkodni? 

Az államilag elismert nyelvvizsgák és a kétszintű 
középiskolai érettségi mellett az utóbbi időben 
egyre inkább előtérbe kerülnek a nemzetközi 
nyelvvizsgák, illetve a munkáltatók és iskolák 
saját hatáskörben végzett mérés-értékelési 
rendszerei. Milyen súlya van most egy államilag 
elismert nyelvvizsgának a munkaerőpiacon? 
Tendenciává válhat-e, hogy minden szereplő saját 
hatáskörben kezdje mérni leendő munkavállalói 
idegen nyelvi kompetenciaszintjét? 

Magyarországon csak államilag elismert nyelvvizsgák 
vannak, köztük nemzetköziek is, vagyis a vizsga-feti-
sizmus egyelőre biztosítva van, de még így is bent ma-
radnak diplomák, leragadnak doktori védések. A nyelv-
vizsgáktól kevéssé várható, hogy megújuljanak, ha 
a régi módon is működhetnek – és az jövedelmező. Erre 
való az akkreditáció, hogy ezt ne engedjék meg, hanem 
fejlesszenek. Másfelől, képzeljen el olyan nyelvvizs-
gát, ahol három-négy jelölt valamilyen „nemzetközi” 
angolt beszél, egyikük sem angol anyanyelvű, de a tár-
gyalást le kell bonyolítani, lehetőleg eredményesen. 
Ilyen a valóság. Ismer ilyen nyelvvizsgát? Nem, mert 
vagy túl drága, vagy lehetetlen szakszerűen mérni. 
Pedig a legújabb KER (Közös Európai Referenciake-
ret, Companion Volume, 2018) ilyen szituációkban is 
működőképes nyelvtudást vár el. Ez pedig a kooperáci-
ónak egy olyan foka, ahol a nyelvet jobban tudók segítik 
a „nyelvszegényt”.

Szerintem ez nem nyelvtudástechnikai, hanem morális 
kérdés. Egy üzleti tárgyaláson az érdem nem a koope-
ráció, hanem inkább a versengés, ha erre mód nyílik. 
Ha a munkavállalónak olyan valaki kell, aki el tud 
beszélni mások feje fölött, akkor találja meg: a nyelv-
vizsga-bizonyítvány csak annyit jelent, hogy ezen, vagy 
azon a szinten valami már felrakódott. Ne feledje, hogy 
az emberi kommunikáció több nemes követelményét 
(kooperáció, igazmondás, relevancia, megfelelő kife-
jezési mód) percenként szegjük meg, vagyis a nyelvvel 
hazudhatunk, hiúságokat legyezgethetünk, átmenetileg 
elbódíthatjuk áldozatunkat, vagy rágalmazással véde-
kezésre kényszeríthetjük stb. Ne tegyünk úgy, mintha 
ez nem volna közismert, csak a többség éppenséggel 
ösztönösen csinálja. Ha én munkaadó lennék, saját 
magam győződnék meg arról, hogy a jelöltem milyen 

szinten képes felfogni anyanyelvén vagy a célnyelven 
a pragmatikai jelentéseket. Nem a leíró nyelvtant kell 
tudni, hanem a nyelvhasználatot. A nyelvvizsga-bizo-
nyítványoknak tehát még mindig túl nagy súlya van 
a mi társadalmunkban, de nem feltétlenül a munkaerő-
piacon – és az utóbbi a helyes.

Vannak-e a XXI. századra jellemző, tipikus kihí-
vások a nyelvtanításban? 

Tudja-e a tanár, hogy viszonylag állandó kémiai 
kötéseket kell kialakítani élő agyakban, valós időben, 
nem erőszakosan, a pedagógia és a pszichológia nagy 
cseleivel, nyelvi tevékenységek közepette (vagyis nil 
nocere, ne árts)? Ezért, tudja-e a nyelvtanár, hogy ő 
egyszemélyben alkalmazott nyelvész, pszichológus, 
gyógypedagógus, pszichiáter stb., vagy funkcionáli-
san: gyógyító, kertész és sámán? Tudja-e a nyelvtanár, 
hogy a hite, a lelkesedése, a kisugárzása, az ötletei, 
a mozdulatai, a karaktere: a lénye ezerszer fontosabb, 
mint az esetleges nyelvtechnológia, amit ő vagy diákjai 
éppen preferálnak? Tudja-e a nyelvtanár, hogy ő ének-, 
zene-, tánc-, és illemtanár is: a célnyelv kulturális 
nagykövete? Tudja-e a nyelvtanár, hogy ő maga eléggé 
multikulturális és plurilingvális-e ahhoz, hogy 
diákjai a jövőt lássák benne és motivált mintakövetők-
ké váljanak? Tudja-e a nyelvtanár, hogy az ő hivatása 
az, hogy ismeretlen kapukat nyisson ki nyelvtudások 
segítségével: ugyanabban a testben több lélek… Nem 
avatárokat sorakoztat fel, hanem agyunkba szervült 
szoftvereket, nehogy egy végső megmérettetésen köny-
nyűnek találtassunk…
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Megugrott  
nyelvvizsgázási kedv

2018-ban vezette be a kormány az első sikeres nyelvvizsga díjának állami visz-
szatérítését. Lehet valamilyen összefüggésre következtetni a program elindu-
lása és a sikeres nyelvvizsgaszerzések száma között?

Elöljáróban fontos kiemelni, hogy adataink az államilag elismert, vagyis akkreditált 
nyelvvizsgákra vonatkoznak, illetve külön statisztikában szerepelnek a nem akkre-
ditált, de az Oktatási Hivatal által honosított külföldi nyelvvizsgák. 

Az adatok azt mutatják, hogy 2018–19-ben változó mértékben, de szinte mindegyik 
népszerű nyelvnél megugrott a sikeres akkreditált nyelvvizsgák, valamint a ho-
nosított külföldi nyelvvizsgák száma 2017-hez képest, aminek hátterében minden 
bizonnyal a nyelvvizsgadíj visszatérítése áll.

Magyarország kormánya két éve, 2018-ban vezette be az első 
sikeres nyelvvizsga díjának állami visszatérítését. Az intézkedés célja 
az államilag akkreditált nyelvvizsgaszerzés megkönnyítése volt. Milyen 
következtetések vonhatók le két év távlatából? Melyek számítanak 
népszerű nyelveknek ma Magyarországon? Milyen arányban változott 
a fiatalok nyelvvizsgaszerzésének száma az elmúlt időszakban? 
Kissné Adorján Júliát, az Oktatási Hivatal Köznevelési Akkreditációs és 
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztályának vezetőjét és munkatársát, 
Seres Krisztinát kérdeztük.

Szöveg: Dallman Kristóf
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14–19 éves korosztály adatai Sikeres vizsgák

Év
Nyelvvizsgázók 

létszáma
Sikeres nyelvvizsgát 

tettek létszáma
angol német lovári eszperantó francia olasz spanyol

2015 49 016 37 536 29 260 9 934 19 19 350 268 283

2016 51 689 39 219 30 687 7 207 14 13 356 278 276

2017 46 411 35 604 27 883 6 630 18 14 284 205 263

2018 54 024 42 202 34 247 6 863 11 8 245 222 238

2019 61 945 46 978 38 129 7 505 17 32 324 255 313

Külföldi nyelvvizsgák honosítása

Év  Honosítások száma összesen

2015 1 951

2016 2 482

2017 2 029

2018 2 309

2019 2 255

Milyen tendenciákat lehet kimutatni a magyaror-
szági középiskolás korú fiatalok nyelvvizsgaszerzé-
seinek számából?

Jellemző vonása a középiskolás nyelvvizsgázóknak 
a nagyfokú aktivitás a felnőttkorú vizsgázókhoz képest, 
ugyanis – nyelvtől függetlenül – az összes sikeres 
nyelvvizsga közel 50%-át ők szerezték meg 2015 és 
2017 között, 2018–19-ben pedig már meg is haladták 
ezt az arányt. A felnőtt lakossághoz, vagyis a 20 évesnél 
idősebb nyelvvizsgázókhoz képest a középiskolás vizs-
gázók angolból és németből jóval nagyobb arányban 
tesznek nyelvvizsgát, mivel az összes sikeres nyelvvizs-
ga mintegy felét a 14–19 éves korosztály tette le az el-
múlt öt évben.

Míg a lovári és az eszperantó a felnőtt vizsgázók között 
tartozik a legnépszerűbb nyelvvizsgák közé, addig 
a középiskolások körében elenyésző számú jelentkezőt 
találunk ezeknél a nyelveknél. Az újlatin nyelvek, mint 
a francia, olasz és spanyol jóval kisebb érdeklődésre 
tartanak számot a teljes vizsgázói populáció körében, 
így a középiskolás korosztályban is.

Változott-e a 14–20 éves korosztály sikeres nyelv-
vizsgaszerzéseinek száma az utóbbi öt éves perió-
dusban (2015–2019 között)? 

A 14–19 éves, sikeres nyelvvizsgát tett középiskolások 
létszáma kis mértékben emelkedett az utóbbi öt évben, 
37.536 főről 46.978 főre, és az összes nyelvvizsgázói 
korosztály között továbbra is ez a legaktívabb.

Melyek sorolhatók a legnépszerűbb nyelvek közé?

Ebben a korosztályban kiugróan a legnépszerűbb nyelv 
az angol, utána a német, amelynek száma az angolból 
szerzett nyelvvizsgáknak kb. a harmadát teszi ki. Har-
madik helyen az újlatin nyelvekből tett nyelvvizsgák 
állnak, a francia, az olasz és a spanyol, amelyek az angol 
nyelvvizsgák számához képest mintegy 10%-ot jelente-
nek.

Vannak-e olyan nyelvek, amelyek az utóbbi öt évben 
kezdtek népszerűvé válni a nyelvvizsgázók köré-
ben?

A vizsgált időszakban nem változott a nyelvek nép-
szerűségi rangsora, vagyis az első két helyet az angol 
és a német foglalja el. Már 2000 óta jellemző az angol 
nyelvvizsga iránti kiugró érdeklődés minden korosztály 
körében, ám a középiskolások között különösen, de csak 
2002-ben közelítette meg először a 30 ezres számot 
a sikeres vizsgák száma angolból. Ez az arány azóta is 
tartja magát, sőt, 2016-ban, 2018-ban és 2019-ben már 
e szám fölé is ment. Tavaly 38.129 fő tett sikeres angol 
nyelvvizsgát.

A második helyen a német nyelvvizsga áll, vi-
szont – az angollal ellentétben – kismértékű, folyama-
tos csökkenés figyelhető meg a nyelvvizsgázók szá-
mában. Az újlatin nyelvek között az olasz és a francia 
iránti érdeklődés szintén megcsappant, de a nyelvvizs-
gadíj visszaigénylésének lehetőségével ez a tendencia 
talán mindegyik nyelvnél megfordítható.
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A kínai nyelv oktatása Pécsett
2015-ben a Kínai Népköztársaság Nyelvoktatási Taná-
csa (Hanban), a Pécsi Tudományegyetem Egészségtu-
dományi Kara, valamint partneregyeteme, a tangshani 
North China University of Science and Technology, 
mindkét ország kormányzatának támogatásával, 
a világon hetedikként létrehozta a Hagyományos Kínai 
Orvoslás Konfuciusz Intézetét Pécsett. A szándék: a le-
hetőség megteremtése a hagyományos kínai orvoslás 
egyetemi oktatásához, valamint a kínai nyelv tanítása 
és az évezredes kínai kultúra széles körű bemutatása, 
népszerűsítése. A Hanban a nyelvtanításhoz egy-, illet-
ve kétéves időtartamú megbízatásokkal küld tanárokat, 
fiatal önkénteseket.

Pécsen az 1980-as években az Apáczai Csere János 
Nevelési Központ Gimnáziuma vállalkozott arra, hogy 
a Kínai Népköztársaság Nagykövetsége támogatásával 
kéttannyelvű osztályt indít. Sajnos két év után az ér-
deklődés hiánya, és egyéb adminisztratív okok miatt 

a kínai nyelvtanítás az iskolában megszűnt. A kínai 
nyelvtanítás fejlődésének legtermékenyebb időszaka 
éppen erre az időszakra tehető. A nyelv iránti érdeklő-
dés és fogadókészség növekedésének hatására a külön-
böző nyelvtanulási stratégiák kidolgozása, továbbfej-
lesztése aktiválódott (Kozjek-Gulyás, 2013). A kínai 
kormány számára a hatvanas évektől vált világossá, 
hogy az ország egyik legértékesebb és egyre kereset-
tebbé váló, kiáramló kulturális tőkéje a kínai nyelv, 
a mandarin. Kína ötezer éves, világszerte elismert és 
csodált kulturális hagyatéka, továbbá jelenének ámu-
latba ejtő fejlődése világszerte motiválta a nyelvtanulá-
si szándékot.

A nyelvtanulás iránti motiváció erősítése címmel 
az Európai Unió munkacsoportja 2005-ben ajánlással 
fordult a tagországokhoz. „A versenyképesség növelé-
sében fontos szerepet kaphat a harmadik országbeli 
– így pl. az arab, kínai, hindi, japán vagy az orosz – 
nyelvek oktatásának professzionális szintre emelése.” 
(European Commission, 2012)

A kínai nem a világ 
legnehezebben 
elsajátítható nyelve
Motivációs tényezők a 7–13 éves korú 
gyermekek kínai nyelvtanulásában
Napjainkban a kínait tartják a világ egyik legnehezebben 
megtanulható nyelvének. Nem meglepő, hogy Pécsett 
a 7–13 éves korú gyermekek körében a vegyes korosztályos 
tanulócsoport létrehozása komoly nehézségekbe ütközött, és 
ütközik még ma is. Az okok feltárása érdekében kérdőíveken 
is kértük a szülők és a tanulók véleményét, többek között 
a kínai nyelv tanulásával, tanításával, különösen az érzékenyítő 
motiváció fontosságával kapcsolatban. Az alábbi írás 
célja az adekvát motiváció és a szülői háttértámogatás 
fontosságának feltárása, valamint a kínai nyelv tanításának, 
tapasztalt nehézségeinek bemutatása: az érzékenyítéstől 
a nyelvvizsgáig.

Szöveg: Füzes János, c. egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar Hagyományos Kínai Orvoslás Konfuciusz Intézete,  
továbbá F. Schmidt Ilona, Betlehem József | Fotó: Füzes János

Az első írásjegyek ecsettel készülnek
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Az Egyesült Államokban például már 1979-ben kor-
mányzati szintű tervezet és javaslat készült az általá-
nos iskolai idegen nyelvi programok – köztük a kínai 
– sikeres fejlesztéséért és bővítéséért. (Rhodes, 2014) 
A British Council egy 2017-ben született tanulmánya 
pedig arról számol be, hogy a felmérések szerint a man-
darin kínai nyelv a spanyol után a második, amely 
a jövőben az oktatás középpontjában kell, hogy álljon. 
(Tinsley és Board, 2017)

Pécsett a 2013/2014-es tanévben először a Leőwey 
Klára Gimnázium a budapesti Konfuciusz Intézet-
tel együttműködve kezdte (szakköri jelleggel), majd 
a 2014/2015-ös tanévben a Bánki Donát Utcai Általá-
nos Iskola is elindította a kínai nyelvoktatást. Mindkét 
oktatási intézmény Kínából érkezett anyanyelvi taná-
rokat foglalkoztat. A 2018/2019-es tanévtől kezdődően 
a Leőwey Klára Gimnázium és a Bánki Donát Utcai 
Általános Iskola a pécsi Konfuciusz Intézettel kötött 
partnerkapcsolati megállapodás keretében folytatja 
jelenleg is a kínai nyelv oktatását.

Intézetünk már az alapítás évében megkezdte a kínai 
nyelvtanítás szervezését, amely azonban nem várt 
nehézségekbe ütközött, cáfolva a kínai nyelv hangoz-
tatott és közhiedelmű népszerűségét. Az általános 
iskolák felkeresése a tanulócsoportok megalakításának 
szándékával kezdetben sikertelennek bizonyult, a 150 
ezer lakosú Pécs 7–13 éves korú tanulói, pontosabban 
szüleik, érdektelennek bizonyultak a (bármennyire is 
vonzónak ígérkező) lehetőség hallatán.

Miért is választaná egy általános iskolás korú gyer-
mek a kötelező nyelvek mellé a kínait? A nagy gonddal 
összeállított, közösségi médiában is meghirdetett és 
az iskolai faliújságokra kifüggesztett népszerűsítő 

szórólapjaink, de még a szülői értekezleteken történt 
osztályfőnöki tájékoztatás is eleinte csak nagyon cse-
kély eredménnyel járt.

A Köztársaság téri Általános Iskola és a Pécsi Belvárosi 
Általános Iskola Pécs belvárosában helyezkedik el és 
a nyelvtanulók hetven százaléka ezekből a tanintéze-
tekből érkezik. Az iskolavezetők szerint a korábban 
tanított idegen nyelvek egyike sem okozott hasonló 
nehézséget. A nyelvválasztás esetében a szülői döntés 
jelentősen befolyásoló tényező. A kínai nyelvtanulás 
tekintetében mi is tapasztaltuk, hogy az iskolázottság, 
a szociokulturális háttér, az iskola és a lakóhely föld-
rajzi elhelyezkedése, a tanulói képességek fejlettsége 
és a tanulók teljesítménye meghatározó. (Csapó, 2001) 
Az eltérő szociokulturális háttérrel magyarázott telje-
sítménykülönbségeket az iskola nem képes kompenzál-
ni. (Csapó, 2007; Sebestyén, 2013). 

Első lépés: a szülők motiválása 
Intézetünk a törekvésünket megkülönböztetett figye-
lemmel támogató iskolák vezetőinek javaslatára és 
közreműködésével a szülők egyenkénti meggyőzését 
tűzte ki célul. Nehezítette „toborzó” munkánk sikerét 
a szülők sztereotípiákon alapuló véleménye, valamint 
a lassan szerveződő csoport várható életkori sokszí-
nűsége. Az éppen hogy csak írni tudó kisiskolás és 
a középiskola-választás előtt álló tanulók (7–13 év) már 
várták az iskolán kívüli nyelvoktatás megkezdését. In-
tézetünk kezdetben csak szakköri jellegű nyelvtanítás-
ra vállalkozhatott, az életkor szerinti bontásra azonban 
már nem. 

Kézműves foglalkozás után: lampionokat készítettünk
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A szülői tartózkodás legnyomósabb érve, hogy a kínai 
a világ legnehezebb nyelve, és szinte megtanulhatatlan. 
Ugyanakkor elismeréssel szóltak Kína öt évezredes 
civilizációjáról, a legújabb világrendben elfoglalt, 
meghatározó szerepéről, a kínai nyelv fontosságáról, 
de saját „tévhitüket” hangoztatva, azon túllépni nem 
tudtak. Meggyőzési „hadjáratunk” érvei között szere-
pelt még a pszichológusok által is megerősített tapasz-
talat, hogy gyermekkorban könnyebben és gyorsabban 
sajátítható el a kínai nyelv, mert a tanulók kifejezetten 
sikerrel utánozzák és képzik a nyelvben használatos, 
a megszokottól eltérő hangokat, tónusokat, kiejtésük 
ezáltal akcentusmentesebb lesz (Arredondo, Xiao-Su 
Hu, Satterfield és Kovelman, 2016). 

A kínai nyelv nehézségeivel kapcsolatosan magunknak 
is feltettük a kérdést: valóban a kínai a világ legnehe-
zebben elsajátítható nyelve? Hittünk benne, hogy moti-
vált, élményeken alapuló érzékenyítő nyelvtanulással 
és -tanítással leküzdhetők a nehézségek. A borúlátást 
igazolta, hogy a magyarok a kínai nyelvet egyértelműen 
érdekes és nehéz nyelvnek gondolják (Medián: Szénay, 
2005). A kínai nyelv tanulása valóban az átlagosnál 
több türelmet, kitartást és elszántságot követel. A ne-
hezebben elsajátítható elemek, mint például az írásje-
gyek, azok kötelező vonássorrendjének megtanulása, 
a tónusok felismerésnek sikere mellett fontos a kínai 
kultúra megismerése, az ebből keletkező pozitív atti-
tűdök felhasználása. A kínai nyelv tanulása emberpró-
báló feladat, amit e tanulmány egyik szerzőjének saját 
tapasztalata is bizonyíthat.

A kínai nem a világ  
legnehezebb nyelve
Kína hivatalos nyelve a 20. század eleje óta a mandarin, 
jelenleg a világon a legtöbb, 1,5 milliárd ember beszéli 
anyanyelveként. A kínai nyelv elsajátításának nehézsé-
geivel kapcsolatos megállapítások gyökere mindenek-
előtt az írásjegyek látszólagos bonyolultságából fakad. 
A különböző nehézségi listák felsorolását mellőzve 
kijelenthetjük, hogy a kínai valóban nem könnyű, 
de nem elsajátíthatatlan. Szívesen idézzük William 
Milne vívódó gondolatait, amik a kínai nyelvvel történt 
ismerkedése során fogalmazódtak meg: „A kínai nyelv 
tanulásához vastest, réztüdő, tölgyfa fej, rugóacél kéz 
és sólyomszem kell, apostoli szívvel, angyali emlékező-
képességgel és matuzsálemi élethosszal.” (Milne; Lehel 
Zoltán fordítása)

Tapasztalhattuk, hogy a nyelvtanulási motiváció sike-
rében, az önbizalom kialakításában megkülönböztető-
en fontos szerepet játszanak a szülők gyermeknevelési 
szokásai, a nyelvtanulót körülvevő miliő, a szülők, 
barátok véleménye (Csibi, 2006). Néhány alapvető 
feltételnek ezen túl is teljesülnie kell: a megfelelő tanár, 
a jó tanulási körülmények és a tanulási stratégiák sike-
res használata ugyancsak nélkülözhetetlen. „A nyelv-
tanulási stratégiák nem jók vagy rosszak, hanem azokat 
a nyelvtanuló rosszul vagy jól választja ki vagy hasz-
nálja” (Csizér és Dörnyei, 2002). Egy stratégia akkor 

válhat sikeressé, ha azt egy adott stílusú ember szemé-
lyiségéhez, életkorához és nyelvtanulási szándékához 
adekvátan választják és alkalmazzák (Habók, 2016). 
A 7–13 éves vegyes korosztály esetében még aligha 
lehet „stratégiaválasztásról” beszélni, sokkal inkább 
a nyelvet oktató tanár „stratégiája”, nyelvoktatói alkal-
massága, motiváló képessége jöhet szóba. Valószínűleg 
örökérvényű axióma, hogy a sikerhez alapvetően három 
dolog kell: jó tanár, jó tankönyv és motivált tanuló. És 
persze még egy: a szorgalom.

Megalakultak az első csoportok
A kínai nyelv tanulását vállaló gyermekek szülei, 
megértve, vagy legalábbis ráérezve a ritka lehetőség 
egyedülállóságára, áldozatokat vállalva támogatták 
gyermekük kínai nyelvtanulását. Meggyőződéssel vall-
ják, hogy a későbbiekben gyermekük karrierjének egyik 
kulcsa lehet a kínai nyelv.

2015-ben, a Pécsi Konfuciusz Intézet alapításának 
évében, 15 fővel megalakítottuk a kezdő kínai nyelvi 
csoportot a 7–13 éves korú tanulók számára. A második 
tanévben, megint csak sok-sok szülő személyes felke-
resésének eredményeként, újabb tizenkét fős, vegyes 
korosztályú kezdő csoportot indítottunk, a harmadik 
évben pedig, a vártnál ugyan kisebb mértékben, de 
tovább növekedett tanulóink száma. A 2019/2020-as 
tanévben Pécs általános iskoláiból már öt csoportban, 
hatvanfős létszámmal folyik kínai nyelvoktatás, to-
vábbra is vegyes korosztállyal. Egy érzékenyítő-kezdő, 
két kezdő, két középhaladó és egy kiemelten haladó, 
nyelvvizsgára felkészítő szintű csoport tanulja a kínait. 
Intézetünk a 2019/2020-as tanévtől kezdődően Komló 
városában kezdő-érzékenyítő szinten kihelyezett nyel-
vi foglalkozásokat indított 12 fővel.

Azokban az iskolákban értünk el sikereket, ahol az is-
kolavezetés fogadókésznek mutatkozott, és a gyerme-
kek a kínai tanárok segítségével, játszóházak keretében 
ismerkedtek a teakészítés fortélyaival, az egyszerűbb 
csomózási és papírkivágási technikákkal, árnyjátékok-
kal és népszerű kínai mesefilmekkel. A gyermekek szó-
rólapokat vihettek haza szüleiknek, az osztályfőnökök 
pedig szülői értekezleteken népszerűsítették tovább 
a kínai nyelvtanulás várható előnyeit.

Rendszeresen hirdettük ismeretterjesztő előadásain-
kat és a modern kínai filmgyártás legjavát bemutató 
filmnapokat. Hatására egyre többen látogatják napja-
inkban is a hagyományos kínai ünnepekhez (Holdújév, 
Sárkányhajó fesztivál, Őszközép ünnep, Nemzetközi 
Konfuciusz nap stb.) kapcsolódó rendezvényeinket, 
a földrésznyi nagyságú ország ötezer éves kultúrájával, 
történelmével foglalkozó előadásokat, melyeket több 
alkalommal is sokak számára vonzó kínai ételkóstoló-
val kötöttünk össze.

Kiemelkedő sikerként tartjuk számon az immár ötödik 
alkalommal a nyár elején megszervezett, kétszer egy-
hetes érzékenyítő nyelvi táborainkat. Az itt élményt 
szerzett gyermekek egy része az ősszel induló csoport-
jaink létszámát növelik. Már az első évben megszervez-
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tük a hagyományos kínai táncot bemutató, autentikus 
ruhában fellépő gyermekcsoportot. Ezzel egy időben 
a kungfu harcművészet is része lett érzékenyítő prog-
ramunknak, melynek keretében természetesen a fiúk 
is fellépési lehetőséget kaptak. Mindemellett a Kínáról 
készült híradások, beszámolók, a nyitott, a szülők által 
szabadon látogatható nyelvi foglalkozások, a hozzátar-
tozók egymás közötti kommunikációja is folyamatosan 
szaporítja a jelentkezők számát. 

语言课开始了 – Kezdődik a nyelvóra
A kíváncsiság izgalmával figyeltük az eseményeket, 
készen a beavatkozó együttműködésre. Vajon mi vonzza 
és tartja itt ezeket a tanulókat? Ők azok, akik az isko-
lában is átlagon felüli teljesítményt nyújtanak, rend-
szeresen sportolnak, és a kínain kívül esetenként még 
két-három más idegen nyelvvel ismerkednek, sokan 
közülük zenét is tanulnak. Reggel 7.30-tól 18 óráig 
az oktatás és a saját maguk szabta szigorú napirendben 
élnek. A belvárosiakon kívül még a város hat különböző 
általános iskolájából érkeznek, közülük többen akár 
negyven percet is utaznak.

Az első félév után, az érzékenyítő időszakot követően, 
kialakultak a kínai nyelvoktatás általunk eredményes-
nek remélt módszereinek pillérei. A tanulók sokrétű 
foglalkoztatására alapozva „Kínai iskolának” nevezzük 
a szakköri foglalkozásainkat. Nem nyelvtanfolyamról, 
hanem módszeres érdeklődésfelkeltésről és -fenntar-
tásról beszélünk, melynek minden mozzanatát a legszé-
lesebben értelmezett kínai kultúra, az ország és törté-
nelmének bemutatása szövi át, a motiváció tanulásra 
serkentő erejével.

A szülők elmondásaiból tudjuk, hogy a Kínai iskolát 
a gyermekek különös fontossággal tartják számon, és 
akár más program elé is helyezik, hiányzás alig van. 
Nincs kötelezettség, nincs számonkérés, igazi játszva 
tanulásról beszélhetünk. Csoportjaink alsós tanulói 
szinte semmit nem tudnak Kínáról. Mosolyognak, ami-
kor egy-egy, számukra addig ismeretlen szokásról halla-
nak, rácsodálkoznak a kínai ruhákra, a miénkétől eltérő 
étkezési kultúrára és szokásokra, a pálcikahasználat is 
izgalmat, meglepetést okoz. Sárkányt ragasztunk, árny-
bábokat készítünk, papírkivágásokkal kísérletezünk, 
gyöngyöt fűzünk, kungfuzunk, táncolunk, kínai lábte-
niszt játszunk – no és pattogatott kukoricát, mogyorót 
eszegetünk evőpálcikával. A többes szám jelen esetben 
nem retorika, tényleg minden együtt történik.

A Kínai iskola indulása kezdetén a kínai tanárok stílusa 
az általuk ismert, a hagyományokhoz ragaszkodó és 
az anyaországban megszokott óravezetést tükrözte. 
Időigényes előkészítés és összehangolt együttműkö-
dés szükséges a kínai nyelvtanár és a nagy pedagógiai 
tapasztalattal rendelkező magyar, estenként mentori 
feladatokat is ellátó moderátor, tanár között. A magyar 
pedagógus a folytonosságot képviseli, ő az „osztályfő-
nök”, aki kezdetben szervezi, irányítja, később felügyeli 
a tanítás-tanulás folyamatát. Ő az, aki kisimítja a kul-
turális különbségekből adódó és eltérő módszertani, 
valamint egyéb félreértéseket, kontaktust tart a taná-
rok és a szülők között.

A kínai óra csupa jókedv és játék, apróbb ajándékokkal 
(füzet, toll, radír, stb.). Ez lenne a megtartó, serkentő 
motiváció? Igen, legalábbis annak egyik fontos eleme. 
A sokoldalú, az életkori sajátosságoknak megfelelő kul-
turális ismeretek átadása az esetek többségében felkelti 
az érdeklődést és hatásosnak bizonyul. A megszokottól 

Fellépés a Bőköz fesztiválon, az Ormánságban
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eltérő módszernek a kínai tanárok között is híre megy. 
A vegyes korosztályú szakköri csoportjaink eredmé-
nyessége attól is függ, hogy a nyelvtanár a siker remé-
nyében milyen hatékonysággal, egyéni módszerekkel 
képes motiválni a kínai nyelv nehézségeiben éppen 
elveszni készülő gyermekeket. 

Nyelvtanárok Kínából
A nyelvórák hetente egy alkalommal, kilencven perc-
ben, a fiatal kínai önkéntes tanárok közreműködésével 
zajlanak. Gondot okoz, hogy a tanárok általában úgy 
váltják egymást, hogy a távozók, illetve újonnan érke-
zők nem találkoznak egymással. Tankönyvet az első 
három évben nem használtunk, ennek következtében 
az oktatás folytonosságát illetően erős hiányosságok 
léptek fel.

A 2019/2020-as tanévet öt csoporttal kezdtük, illetve 
a tudásszint-felmérések eredménye alapján csoporto-
sítottuk a gyermekeket, akik az általuk választott el-
nevezéssel hódítják meg a kínai nyelv izgalmas világát. 
A Teknős csoportba az érzékenyítő-kezdők, a Panda 
és a Nyuszi csapatba a haladók, a Fehér lóba a közép-
haladók, míg a Zöld sárkány elnevezésűek a kiemelten 
haladókhoz tartoznak. Utóbbi az úgynevezett tehetség-
gondozó csoportunk, itt különösen figyelünk az egyéni, 
a tudásszintnek megfelelő foglalkoztatásokra. Ezek 
a gyermekek heten vannak, 11–14 évesek. A kínai nyelv 
elsajátítását tekintve továbbra is kiegyenlítődik a kor-
osztályos eltérés. Tisztában vannak azzal, hogy meg-
különböztetett figyelemben van részük, s ez láthatóan 
tartást, önbecsülést ad a személyiségüknek. Itt a tanu-
lás élmény, és felcsillan a nyelvvizsga lehetősége is.

A módszerek csatája
Az órai tananyaggal kapcsolatos magyarázó szöveg 
– a magyar nyelvű tankönyv hiánya miatt – angolul 
hangzik el, és a moderátor tanár segítségét feltételezi, 
mert a gyermekeknek csak egy része tanul angolt, tu-
dásszintjük pedig kevés a magyarázatok megértéséhez. 
Sok-sok szakmai megbeszélést, érzékenyítést követően 
a kínai tanárok módszerei fokozatosan közelítenek 
a magyar szokásokhoz – még hónapokig ragaszkodtak 
az otthoni, nálunk azonban szokatlanul kemény oktatá-
si stílushoz, amely elsősorban a lexikális tudásra, a szó-
beli felfogóképességre épül. Javaslatunkra intézetünk 
kínai könyvtárából előkerültek az órák anyagához illő 
videók, zenék, képkirakók, szókártyák, színes szemlél-
tetőképek, melyek lassan felváltják az addig alkalma-
zott, zömében verbalitásra szorítkozó ismeretátadást. 
Ezzel új korszak kezdődik.

A nyelvtanárok – elvárások
Az intézetünkhöz érkező kínai tanárok tanítási gya-
korlatáról alig vagy csak kevés információval ren-
delkezünk. Módszertani ismereteik, különösen ezzel 
a korosztállyal, minimálisak, s ez már az első órákon 
kiderült. Idegennyelv-tudásuk az angolra korlátozódik.

Milyen kívánalmak fogalmazódnak meg tehát egy 
kínai nyelvtanárral kapcsolatban? A legfontosabb, 
hogy rövid idő alatt sajátítsák el – a magyar munkatár-
sak és a moderátor tanár segítségével – és használják 
az órákon előforduló legalapvetőbb magyar szavakat, 
utasításokat. Az adekvát motiváció érdekében legalább 
alapszinten rendelkezzenek valamilyen tradicionális 
kínai hangszerjáték-ismerettel, legyen gyakorlatuk 
például a könnyen elsajátítható kézműves mesterségek-
ben, ismerjék a hagyományos papírkivágást, a csomó-
zást, a fonást, a kalligráfiát. Az órák alatti bemutatók 
legyenek változatosak, motiváló értékűek, s ha lehet, 
akkor a gyermekek teljes érdeklődési spektrumát ve-
gyék igénybe.

A tanítványok feltétel nélküli elfogadása, az empátia, 
a tolerancia, a tapintat, a bizalom, a hitelesség, motiváló 
képesség mind az elvárható tulajdonságok közé sorol-
ható (ÁFSZ Humánerőforrás, 2008). A kínai tanárok 
valamennyien rendelkeznek ezekkel a tulajdonsá-
gokkal; a magyar gyermekek esetében alkalmazható 
tanítási-módszertani ismeretekkel azonban nem, vagy 
csak alig.

A furcsa hangzású kínai nevek elbizonytalaníthatják 
a tanulókat, ezért kivétel nélkül maguk választotta 
angol névvel mutatkoznak be (például: Lily, Maggie, 
Janet, Sherill, Helena, Linda, James stb.). Kínai nevük-
kel csak később ismerkedünk meg. Az önkéntes kínai 
„kistanárok” a magyar gyermekek viselkedési normáit 
és a nálunk alkalmazott nyelvtanítási, pedagógiai 
módszereket illetően tájékozatlanok, a helyi sajátossá-
gokkal csak később ismerkednek meg. A szülők a nyelv-
vel kapcsolatos kezdeti fenntartásaik ellenére azon-
nal elfogadják a kínai tanárokat, az együttműködés 

A HSK nyelvvizsgát készítik elő a kínai tanárok
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részükről is zökkenőmentes. Eltérő szokásaik inkább 
vonzóak, távoli, kevéssé ismert, sok évezredes történeti 
múltjuk pedig kíváncsiságot indukál.

Közösségi média a nyelvtanulás 
szolgálatában
A kezdeti tankönyvhiány szülte az ötletet: a Köz-
társaság téri Általános Iskola az érzékenyítő-kezdő 
és a haladó csoport, illetve a szülők számára zárt 
Facebook-csoportot hozott létre. A közösségi médium 
közkedveltségét, a tanulók okostelefon- és számító-
gép-imádatát, lassan függőségét kihasználva, azonnal 
hozzáférhetőkké tettük az órán elhangzott, a kiejtést 
segítő hanganyagokat, a tanult dalokat, a pinyin (kínai 
fonetikus ábécé) átírású szövegeket. Az otthontanulás-
ra és megoldásra szánt többletfeladatok, a versenyek, és 
egyáltalán az órák rendtartásához szükséges informá-
ciók ugyancsak megtalálhatóak itt. Az oldal különösen 
alkalmas a hallottak pontos felidézésére, gyakorlására, 
egyben segítség azon szülőknek, akik figyelemmel 
kísérnék gyermekük nyelvi haladását.

Kell a tankönyv!
Kínai nyelvtanáraink az első három évben tankönyvet 
nem használtak. A más nyelveket is tanuló gyermekek 
ezt folyamatosan kifogásolták, a szülők is a gyermekek 
nyelvkönyvekhez szokott gyakorlatára hivatkoztak. 

A tankönyv hiánya jelentősen nehezítette az otthoni 
tanulást, az órán elhangzottak felfrissítését.

A 2018/2019-es tanévet egy sok-sok kompromisszum-
mal kiválasztott, Kínában szerkesztett, de angol nyelvű 
tankönyvcsaláddal kezdtük, tudva, hogy ennek követ-
keztében továbbra is jelentős feladat hárul a moderá-
torokra. A használatban lévő, hozzáférhető, jó, idegen 
nyelvű kínai–angol nyelvkönyveknek magyar nyelvű 
fordítása jelenleg nincs. Az ELTE Modell Konfuciusz 
Intézete, a Hanban támogatásával, középiskolások és 
felnőttek számára készített könyveket Kínai nyelv-
könyv magyaroknak címmel, tovább gyarapodó köte-
tekkel.

A tankönyv birtokában lehetőség nyílt olyan tanmenet 
összeállítására, amely figyelembe veszi az eltérő életko-
rú csoportok sajátosságait, és megfelel az intézetünk-
ben tanított három szintnek, az érzékenyítő-kezdő, 
középhaladó, haladó csoportok elvásásainak. A tanme-
net kidolgozását egy, a kínai nyelv tanításában jártas, 
Kínában hosszú időt eltöltött, magyar szakértővel 
készíttettük el. Az új tanmenet programjában a diákok 
a nyelv mellett kellő óraszámban ismerkedhetnek Kína 
földrajzával, történelmével, az ezer évekkel mérhető 
kínai kultúrával.

Nyelvvizsgák
Eredményeinek elismeréseként intézetünk a Hanban 
engedélyével jogot kapott arra, hogy az idei évtől 
kezdődően HSK, illetve YCT nyelvvizsgát szervezzen. 

Kungfu edzés – akcióban
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(A HSK a Kínai Népköztársaság hivatalos kínai nyelvi 
vizsgája, amelyet a nem kínai anyanyelvű felnőttek 
számára dolgoztak ki. A YCT az ugyancsak nem kínai 
anyanyelvű, 15 év alatti tanulók nyelvvizsgája.) A Kínai 
iskola tanulói közül 2019 decemberében hat fő 13–15 
éves korú gyermek a felnőtteknek kidolgozott HSK-1 
szintű megmérettetésen sikerrel vett részt, másik hat 
tanuló pedig a februári YCT nyelvvizsgán adott számot 
tudásáról. Az intézetünk kiemelten haladó csoportjá-
nak szervezett HSK-1 nyelvvizsgán a csoport minden 
tagja részt vett. Ők voltak Kínai iskolánk első tanulói 
a 2015/2016-os tanévben.
A nyelvoktatásunkban részt vevő gyermekek isko-
lái a kínai nyelvtanulást az év végi bizonyítványban 
hivatalos bejegyzéssel ismerik el: „A kínai nyelv előírt 
szintű követelményeit a Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kar Konfuciusz Intézetében ven-
dégtanulóként teljesítette.”

Kérdőíves felmérés
A nyelvtanárok tudják, hogy a diákok eredményes 
idegennyelv-tanulása a szülők, de leginkább a tanulók 
motivációjától, a tanulásba fektetett erőfeszítések 
mértékétől, az adott kultúra megszerettetésétől függ. 
Nem véletlen, hogy a nyelvtanulási motiváció vizsgála-
ta hagyományosan a nyelvpedagógiai kutatások egyik 
fontos területe. (Csizér, 2007). 

A Konfuciusz Intézet az öt éve folyó nyelvoktatási 
tevékenység értékelése érdekében kérdőíves módszer-
rel is gyűjtött információkat a szülők és gyermekeik 
kínai nyelv tanításával kapcsolatos véleményéről. A 40 
kiküldött kérdőív 87,5%-a érkezett vissza, amely 35 ma-
radéktalanul kitöltött űrlapot jelent (15 fő a haladó, 20 
fő a kezdő csoportban). Reméltük, hogy olyan összefüg-
gésekre derülhet fény, melyek továbbgondolása segíthet 
azoknak a nehézségeknek a megoldásában, melyek 
az eddig tanult idegen nyelvek esetében nem, vagy csak 
periférikusan jelentkeztek.

Az első kérdés a szülői motiváltságra irányult. A vá-
laszok szerint a kínai nyelvtanulás szorgalmazását 
az intézetünkben nyelvet tanuló gyermekek szüleinek 
többsége esetében pragmatikus, gazdasági hátterű 
tényező, a várható versenyképes életpálya lehetősége 
sarkallta (1. ábra).

1. ábra: Szülők motivációja gyermekük kínai iskolába 
történő beíratása előtt (N= 35)

Az általános iskolában kötelező egy, illetve két nyelv 
tanulása mellett különösen nagy áldozatvállalásnak 
tűnik a kínai harmadikként történő felvétele. A szü-
lői döntés befolyása látszik abban a válaszban, mely 
85,7%-kal jelzi a gyerekek kedvét a kínai nyelvtanulás 
lehetőségét illetően, és 14,3% azok aránya, akik „csak” 
elfogadták a szülői szándékot (2. ábra).

2. ábra: A beíratás fogadtatása, a gyermekek véleménye 
(N= 35)

Összefüggés figyelhető meg a szülők iskolai végzettsége 
(71,4% egyetemet, főiskolát végzett) és a kínai nyelv 
választása között (3. ábra). 

3. ábra: A szülők legmagasabb iskolai végzettsége (N=35)

Hasonlóan jelentős tényező a szülők idegennyelv-is-
merete, 88,6% (4. ábra). Figyelemre méltó az a szülői 
„szándék”, mely szerint 57,1%-uk alkalomadtán vállal-
ná, hogy elkezdi a kínai nyelv tanulását. 

4. ábra: Szülők idegennyelv-ismerete (N=35)
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Az iskolában választható más nyelvek közül az angol 
dominanciája figyelhető meg (5. ábra). Ennek ellenére 
a kínai tanárok rendszeres, angol nyelven történő, óra 
alatti szöveg- és nyelvtani magyarázata nincs arány-
ban a gyermekek még szegényes nyelvismeretével.

5. ábra: A tanulók körében a kínai nyelven kívül tanult 
idegen nyelvek (N=35)

6. ábra: A máshol tanult idegen nyelvhez hasonlítva 
a gyermeknek milyen a kínai nyelvhez való viszonya?

A szülők kínai tanárokkal kapcsolatos minősítése 
eltér a gyermekekétől, a szülők 46,6%-a ítéli kiválónak 
az együttműködést; a tanulók véleménye ennél jóval 
pozitívabb: 73,3% (7. és 8. ábra). A Kínai iskolában folyó 
oktatási munkát a szülők közül 66,7 % érzi kiválónak, 
és közepesnél senki sem tartja gyengébbnek. Valószínű, 
hogy a szülők kevésbé pozitív megítélése a kínai tanárok-
kal történt rövidebb együtt töltött idővel magyarázható.

7. ábra: A szülők minősítik a kínai tanárokat (N=15)

8. ábra: A tanulók minősítik a kínai tanárokat (N=15)

A tanulók többsége kifejezetten előnyösnek tartja, hogy 
kínaiaktól tanulhatják a nyelvet. Az iskolában tanult 
más nyelveknél hasonló kívánalom nem merült fel. 
A tanulók mindössze 40%-a foglalkozik otthon rend-
szeresen a kínai nyelvvel. A megállapítás összefüggést 
mutat azzal, hogy hosszabb ideig nem használtak tan-
könyvet, tehát az órán kívüli tanulásnak, gyakorlásnak, 
ismétlésnek nem volt meg a feltétele. Ennek tükrében 
aligha meglepő, hogy a szülők 100%-a egyetért a tan-
könyvek bevezetésével. Jelentősen növelte a bizalmat 
a Kínai iskola sajátossága: a szülők számára az órák 
látogathatók. Kezdeményezésünkkel a szülők több mint 
90%-a egyetértett.

A szervezett szabadidős programjaink között élen jár 
a kínai ünnepségeken való részvétel. Népszerűek a kéz-
műves foglalkozások, és a tánc, a kungfu is a kedvencek 
között kapott helyet (9. ábra).

9. ábra: A szabadidős programok népszerűsége a tanulók 
körében (N=35)

A korábban megismert szülői véleményektől eltérően 
a tanulók részéről soha nem hangzik el, hogy a nyelv 
megtanulhatatlan. Nehézségek természetesen jelent-
keznek: az írásjegyek felismerése jelent gondot (66,7%), 
a megértés és a tónuskülönbségek csak másodlagosak 
(10. ábra). Az írásjegyek – a vonássorrendek kötelező 
betartásával együtt is – meglepetésünkre alig jelen-
tenek problémát. Valószínű, hogy csak egyelőre, mert 
a tanulás e szakaszában inkább csak játékos ecsethasz-
nálat történik.
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10. ábra: Nehézségek a kínai nyelvtanulásban a tanulók 
véleménye szerint (N=15)

A jövőt illetően a szülők egyöntetű (100%), megfontolt, 
hosszú távú szándéka, hogy a kínai nyelv legyen része 
a gyermek továbbtanulásának középiskolai és egyetemi 
szinten is. A megkérdezett tanulók a foglalkozásokat, 
az intézet eredeti küldetésének megfelelően, nem 
hagyományos nyelvtanfolyamnak tekintik, hanem úgy 
vélik, további lehetőség a kínai történelem és kultúra 
megismerésére.

Összegzés: az érzékenyítéstől 
a nyelvvizsgáig
A motiváció a nyelvtanulás motorja. Ezen múlik, hogy 
a gyermek elkezdi-e az adott nyelv elsajátítását, de 
a motivációban rejlik a befektetett energia intenzitása 
is. A tanult nyelvvel kapcsolatos, kulturális értékekkel 
történő, iskolán kívüli találkozások legalább annyi-
ra fontosak, mert erősíthetik a tanuló nyelvvel való 
élménykapcsolatát. Hatvan kínaiul tanuló magyar 
gyermek, és a távoli ország kultúrájára egyre fogéko-
nyabb, elégedett szülők igazolják vállalkozásunk eddigi 
sikerét, intézetünk eredményes küldetését. Jelenleg 
hat csoportban, összesen hatvanfős létszámmal, vegyes 
korosztállyal, nem felmenő rendszerben, szakköri jel-
leggel úgynevezett érzékenyítő-kezdő, kezdő, középha-
ladó és kiemelten haladó, azaz nyelvvizsgára felkészítő 
szintű szakköreinkben folyik nyelvoktatás. Jelenlétünk 
Pécs kulturális életében rendszeres. Részesei vagyunk 
a város és a megye különböző oktatási intézményei 
programjainak, népviseletekbe öltözött táncosaink és 
kungfu-csoportjaink a rendezvények meghívottjai.

Nagyobb gondot kell fordítanunk arra, hogy kínai 
nyelvtanáraink, megérkezésüket követően, megis-
merkedhessenek a magyar pedagógiai alapelvekkel, 
tanítási módszerekkel és szokásokkal. A tanítás ered-
ményességét segítené a tantermi, az óravezetéshez nél-
külözhetetlen magyar szavak, kifejezések elsajátítása. 
Reménykedünk abban is, hogy az egyre növekvő tanulói 
létszám intézetünk számára rövidesen lehetővé teszi 
az életkort figyelembe vevő csoportok létrehozását.

A szerzők köszönettel tartoznak Kerner Ágnes, Köves 
Kitti munkatársaknak a nyelvoktatás sikeres indítása 
érdekében végzett munkájukért.
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Kalandozás 
a nyelvek mentén 
A nyelvtanulás életemben
A 20. század politikai, történelmi változásai ma alig elképzelhető 
módon áthatották a nyelvtanulási tendenciákat és lehetőségeket. 
Egész életutamat végigkísérte az idegen nyelvek iránti vonzódásom 
és a velük megvalósuló viszonyom alakulása, amelyben tükröződtek 
ezek a társadalmi hullámzások.

Szöveg: Dr. Boga Bálint, geriáter, onkológus főorvos, orvosíró

Nem tudom, mikor kezdődött vonzódásom a különböző nyelvekhez. Egy biztos, 
hogy iskola előtti éveimben – amelyek a háború miatt egészen nyolcéves koro-
mig kihúzódtak – csak a német nyelv jelent meg számomra mint idegen nyelv. 
Tudtam, hogy apám az Osztrák–Magyar Monarchia katonája volt, pontosabban 
tisztje, és mint ilyen, a német nyelvet nemcsak iskolai szinten, hanem a min-
dennapi életvitel szintjén is kellett tudja. Anyám is tudott valamennyire néme-
tül. Azután 1944–45-ben Ausztriába menekültünk, ahol az emberek németül 
beszéltek, bár csak kevés kapcsolatunk volt velük.

Az iskolai éveim folyamán ekkor még nem volt nyelvoktatás az alsó osztályok-
ban, de szüleim – rossz anyagi helyzetük ellenére – negyedik általánosban 
beírattak külön németórára (1947). Ezt beírták a bizonyítványba is „társalgási 
gyakorlatok” címen. Kevés nyelvtant tanultunk, de számomra igen meglepő 
volt a főnevek nemek szerinti felosztása és ez alapján az eltérő névelők. Miért 
van így: der Tisch, die Tür és das Fenster? A tanár felolvasott egy szöveget, azt 
elemeztük; Winnetou német szövegét választotta, így mi alig vártuk a követ-
kező órát. Aztán a felső osztályoknál a tanrendben is megjelent az idegen nyelv, 
számomra ez a német volt. Annak ellenére a német volt a domináns nyelv, hogy 
a németek ekkor Hitler legyőzött népét jelentették, ugyanis itt Kelet-Közép-Eu-
rópában, főleg Magyarországon a német kultúra prioritása nem szűnhetett meg 
egy csapásra. 

A kommunista fordulat után az orosz nyelv lett a kötelező. A kötelező nyelvet 
a diákok mindig utálták. Ehhez hozzájárult az is, hogy nem latin, hanem cirill 
betűkkel írtak. A nyelvtanárokat gyorsan kellett kitanítani, sokan csak né-
hány leckével voltak előbbre, mint tanítványaik. Szinte szerencsének látszott, 
ha a tanár pár évet hadifogságban volt a Szovjetunióban, ahol elsajátíthatott 
valamennyit az orosz nyelvből. A mi orosztanárunk egy szemüveges, sajátos, 
sokak számára nevetséges arcú fiatalember volt. Az osztály dörzsölt kópéi 
jelenlétében is kigúnyolták. Én megszerettem az orosz nyelvet, és ennek folytán 
vele is jó viszonyban voltam. Az orosz nyelv (persze lehetett volna más is) egy új 
világot nyitott előttem. A nyelvi struktúra ismerete a logika egy területére terel 
minket, a szavakban pedig gondolkozási mélység tárulhat fel. Így a nyelvtan 
általános alapjait még az általános iskolában elsajátítottam.

Emellett 5. általánostól kezdve külön latinórára is jártam. Ekkor szüntették 
meg a nyolcosztályos gimnáziumot és vezették be a nyolc általánost, ezzel 
együtt rendeletben szabályozták, hogy a latint idegen nyelvként alsóban nem le-
hetett választani. Apám mint bíró nagyon szerette a latin nyelvet, mint mondta, 
egy ideig gondolkodott az egyetemre jelentkezésnél, hogy esetleg klasszika-filo-
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lógia szakra menjen. A latin nyelvet később a gimnázium humán szakán ismét 
tanultam, tehát az a paradox szituáció következett be, a latin nyelv megszün-
tetése arra vezetett, hogy kétszer kezdtem elölről tanulni a nyelv szabályait, és 
ennek köszönhetem, hogy ma is sok mindent tudok még. Matematikatanárunk 
saját lakásán oktatott a nyelvre, egy szűk műhelyszobában hárman-négyen 
tanultunk nála egy kis esztergagép mellett. Ő valóban egyszerre volt homo 
faber (technikai ember) és homo classicus (a klasszikus kultúra embere). A latin 
közmondásokból indultunk ki, majd áttértünk Phaedrus-ra és a latinra fordí-
tott Aisopos-állatmesékre, továbbá Vergilius Aeneis-ére. A latin nyelvtan, a 
declinatio-k és különösen a conjugatio-k világa megismertetett a valós világ 
szerkezetével, a cselekvések elhelyezkedésével az időben. 

A magyar nyelvtannal is mélyebb kapcsolatba kerültem ezáltal, sőt a magyar 
nyelvtörténettel is, ugyanis kerestem a latin igeidők megfelelőit. Ez a kapcsolat 
aztán a gimnáziumban lett még szorosabb, mélyebben elemző, részben azért, 
mert érettebb lettem, részben pedig azért, mert tanárom, Gombár Vince a latin 
nyelv mélységeinek ismerője és átadója volt. Jóformán anyanyelvi szinten be-
szélte a latint. Egyszer – mesélte – olasz papokkal (magas minőségű latintudást 
feltételezett) próbált latinul beszélni, de azok csak makogtak. „Belénk verte” a 
latin nyelvtant az ante-apud-tól a genitivus és ablativus qualitatison keresztül 
a conjugatio hatalmas katedrálisáig. Például emlékszem, hogy az „a-tövű” igék 
conjunctivusában „e-re gyengülő” imperfectum-tő rögzülését azzal nyomatéko-
sította, hogy egyik osztálytársam pajeszát az e kiejtésénél úgy meghúzta, hogy 
szinte nyivákolni kezdett. 

A latin nyelvtanban otthon lévén tudjuk azonosítani a létezés szereplőinek és 
cselekményeinek egymáshoz való viszonyát – ezt kaptuk ettől a nyelvtől. Ebből 
kiindulva tudtam a többi nyelv grammatikáját is megközelíteni. Vergilius, 
Catullus, de főleg Horatius művei vezettek be a klasszikus gondolkodás ber-
keibe. A kifejezések finomságait sem hanyagolta el, pl. a hangutánzó szavakat. 
Mindemellett az ókori római élettel is megismertetett.

Természetesen az orosz nyelvet is tovább tanultuk a gimná-
ziumban. Tanárunk latintanárként orosz fogságban kezdte 
tanulni az orosz nyelvet. Ennek köszönhetően a latin nyelvtan-
ra építve tanította az orosz nyelvtant, pl. csitvjortovo áprelja: 
genitivus temporis. Szerettem a nyelvtani kivételeket, mert 
valahogy azok kis szellemi kalandot jelentettek számomra, 
például az oroszban a tíz „mja” végű főnév, amelyeket tanárunk 
a „megmaradt bölények”-nek nevezett. A tananyagban szere-
peltek a klasszikus orosz írók, költők: Tolsztoj, Puskin, Lermon-
tov. Nekem Lermontov lett a kedvenc költőm, tőle és Puskintól 
is fordítottam verseket. Én lettem az iskola orosz szakkörének 
vezetője – az üléseken sokszor csak egyedül voltam jelen. 
Az orosz nyelvi országos tanulmányi verseny iskolai fordu-
lójából, ahol Petőfi és Puskin költészetének összehasonlítása 
volt az írásbeli feladat, bejutottam az országos döntőbe. A ne-
gyedik gimnázium végén érettségiztünk is oroszból, akárcsak 
latinból. Szabad mentális kapacitásomat arra használtam fel, 
hogy harmadik nyelvként franciát kezdtem tanulni, különösen 
vonzott a francia kiejtés és a latin átalakulása ebben a nyelvben. 
Ekkor vettem meg a háború előtti Somorjai-féle nyelvkönyvet, 
amelyből saját fejem szerint is tanultam. Vonzottak ebben is a 
szójátékok. Pl. „Moi, toi et le roi nous sommes trois” (moá, toá 
é lö roá nu szomm troá). Vagy „poisson sans boisson est poison” 
(poásszon szan boásszon e poázon). Vagy „le maire de Mammère 
est ma mère” (la mer de mámer e ma mer). Máig érdekesnek 
találom a vonatokon található feliratokat, mert ekkor csak négy 
nyelven jelentek meg: magyarul, németül, olaszul, franciául, a 
német itt evidens, az olasz talán még a Monarchia észak-olasz 
területeire utal, vagy a Berlin–Róma tengelyre? A francia a 
diplomácia nyelveként került ide. Érdekesnek tartottam, hogy 
a bekövetkező szovjet, majd angol dominancia ellenére ezek 
a nyelvek csak később jelentek meg a vonatfeliratokon.

A KLÍMABERENDEZÉS CSAK 
BECSUKOTT FÜLKEAJTÓ MELLETT 

ÜZEMEL JÓL

DIE KLIMAANLAGE FUNKTIONIERT 
NUR BEI GESCHLOSSENER 

ABTEILTÜR RICHTIG

LE FONCTIONNEMENT DE 
L'AIR CONDITIONNÉE N'EST 

ASSURÉ QUE SI LA PORTE DU 
COMPARTIMENT RESTE FERMÉE

IL CLIMATIZZATORE FUNZIONA 
EFFICACEMENTE SOLTANTO CON 
LA PORTA DI SCOMPARTIMENTO 

CHIUSA

AIR CONDITIONING WILL ONLY 
BE EFFECTIVE WITH THE 

COMPARTMENT DOOR CLOSED
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Az orvosi egyetemen nekünk, humán tagozatot végzők-
nek, nem kellett latint tanulni. Az orosz persze kötelező 
volt, de mivel 1956-ban kezdtem az egyetemi éveimet, 
így október 23-a után arra az évre felfüggesztették a 
nyelvtanítást, de a Kádár-rezsim az 1957/58-as tanévre 
visszahozta. A nyelvet továbbra is szerettem, a nyelvi 
variációkban örömömet leltem. Azt a tanszék vezetője 
tanította, akitől egy alkalommal életre szóló dicséretet 
kaptam. Azt kérdezte, hogy Athén orosz nevében (Afinü) 
mi a nyelvi szempontból érdekes, mire én azt vála-
szoltam: két említendő van, egyrészt: az ógörög th az 
oroszban f-fé alakul, ahogy Theokrítoszból Feokrit lesz, 
másrészt a szó többes számú, mint ahogy egyes szavak 
is csak többes számban léteznek (pluralia tantum). Erre 
a tanár azt mondta: pályát tévesztett ember vagyok, 
mert nyelvtanár kellene, hogy legyek. Utána fél év 
alatt letettem az egyetemi nyelvvizsgát, majd némettel 
folytattam a szaknyelvi tanulást, amiből szintén egy 
év múlva vizsgáztam. A német szakmai nyelv megis-
merésében nagy előrelépést jelentett negyed-ötödéves 
koromban egy belgyógyászati pályamunka elkészítése, 
amelyhez a szakmai ismereteket a német szakiroda-
lomból, elsődlegesen a Heilmeyer-féle belgyógyászat- és 
hematológiakönyvből szereztem. Továbbra sem volt 
számomra tudott, hogy a világban az angol már átvette a 
lingua franca szerepét. Az angol világbirodalom kiter-
jedtsége és főleg Amerika győzelmet jelentő beavatko-
zása a II. világháborúba megteremtette az angol egyed-
uralmát, a német a vesztes háború után csak a környező 
országok közvetítő nyelve maradt, de az is átmenetileg. 
A francia mint a diplomácia nyelve is kicsit háttérbe 
szorult, és azóta ez az angol hegemónia totálissá vált. 
A szocialista országokban a rendszerváltásig az orosz 
betöltött valamiféle közvetítő szerepet, mert egyrészt 
kötelező volt mindegyik iskolában, másrészt több ide-
tartozó ország anyanyelve szláv volt, ami lehetővé tette 
a könnyebb tanulást és használatot, de természetesen a 
hivatalos tárgyalásokon is ez volt előírva. Azonban ek-
korra a tudomány nyelve csak az angol volt, mely a Nyu-
gat országaiban fejlődött nagyobb lépésekkel. Minden-
nek ellenére én nem tanultam angolt az egyetemen.

Az orvosi egyetem alatt sokat jártam az egyetem könyv-
tárába és láttam az angol szakirodalom többivel össze 
nem hasonlítható sokszínűségét. Végzésem után két 

évvel a kórházban egy kollégával és egy műtősnővel elkezdtük az angoltanu-
lást. Tanárunk a közelben lakó gimnáziumi kémiatanárunk volt, aki eredetileg 
angoltanár volt, de a szovjet szférában kiszorított angoltanítás idején tért át a 
kémia oktatására. Mivel számomra a német volt az idegen nyelvi kiindulópont, 
a germán eredetű angol szavak úgy jelentek meg előttem mint elrontott német 
szavak. Persze tudtam, hogy valami közös ősnyelvből fejlődtek kétfelé. Az an-
gollal való elemző találkozás azt is tudatta, hogy a franciás, de másképp ejtett 
szavakat Hódító Vilmos normannjai hozták a brit szigetre, és ami különös: a 
germán vikingektől származó normannok hozták a francia nyelvet. A nyelv-
váltások mögött az áll, hogy a hódító férfiak és a meghódított népből származó 
anyák gyermekei az anyák nyelvét beszélik. Ugyanez történt a bolgár történe-
lemben: a hódító török bolgároktól származó utódok szláv anyák gyermekei, 
így lett a bolgár nyelv valódi szláv. Az angol nyelv ellenben valódi keveréknyelv, 
a fentiek mellett a kelta, dán is alkotórésze – hasonlítható ebben a magyar-
hoz, amelyben az alap finnugorhoz török, alán, szláv és német szavak járultak. 
Az elsajátított angol nyelvkészség alapján ettől kezdve jól megértettem az angol 
szaklapokat, könyveket. Ez a tudás csak passzív használatra volt elég, beszélni 
nem voltam képes, de szükség sem volt rá.

Dr. Boga Bálint (1938 –)
Erdélyi pedagógusfamíliából származom. 
A ’40-es, ’50-es nehéz történelmi évek után 
1962-ben fejeztem be tanulmányaimat a Buda-
pesti Orostudományi Egyetem Általános Orvosi 
Karán. Aktív éveimben kórházi orvosként gya-
koroltam hivatásomat, belgyógyász, geriáter és 
onkológus szakorvos lettem, 23 évig osztályve-
zető főorvosként működtem. 40 éve foglalkozom 
az idősödés tudományával (gerontológia) az 
orvosi kérdéseket meghaladóan. 1990–92-ben 
az Európa Tanács Idősoktatási Bizottságának 
tagja voltam, azóta elméleti és gyakorlati (szenior 
akadémiák) tevékenységet folytatok ezen a téren 
(gerontagógia), az idősoktatást második hiva-
tásomnak tekintem. Ennek elismeréseképpen 
2018-ban a Durkó Mátyás Emlékéremmel tüntet-
tek ki. Fiatalkorom óta írok verseket, az utóbbi 20 
évben esszéket, novellákat is, melyek antológiák-
ban, folyóiratokban jelennek meg, a közelmúltban 
két önálló esszékötetem jelent meg. Az Orvosírók 
Körének (1975) egyik alapító és máig aktív tagja 
vagyok, a Nagy Lajos Irodalmi Társaság is tagjai 
közé fogadott. 
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Így teltek az évtizedek, német és angol nyelvtudásom elegendő volt a legfon-
tosabb szakirodalom áttekintéséhez (Lancet, British Medical Journal, JAMA, 
New England Journal of Medicine, Deutsche Medizinische Wochenschrift, 
Münchener Medizinische Wochenschrift). Emellett latin és francia tudásom 
alapján olyan folyóiratokba is belenéztem, mint az olasz Minerva folyóiratok 
vagy a francia La Presse Medicale. Továbbá csatlakoztam a frankofón orvosok 
társaságához, amelynek rendezvényei megint egy kicsit közelebb hozták hoz-
zám a francia nyelvet és nem utolsó sorban a francia szellemet (esprit français).

Közben különböző országokban tettem utazásokat, és előtte mindig foglalkoz-
tam az adott ország nyelvével. Talán a legbehatóbban a lengyel nyelvvel ismer-
kedtem meg, az orosz alapján könnyen megtanultam a szavakat, a nyelvtant. 
Néhány alkalommal elmentem a Lengyel Intézet tanfolyamára is, a kiejtést 
is igyekeztem elsajátítani. Lengyelországban egyszer olyan élményben is volt 
részem, hogy egy étteremben megkérdezték, hogy az ország melyik részéből 
származom. Érdekes módon a lengyel kiszorította tudatomból az orosz szó-
megfeleléseket, de később visszatérve azok fedték le a lengyel szavakat. Kint 
megismertem egy szép szőke lengyel nőt, ez is inspirált a nyelvtanulásra, pár 
évig leveleztünk. Évekig megvettem az egyik vezető lengyel újságot, a Zycie 
Warszawy-t, és így tartottam fenn a nyelvtudásomat.

Szláv országokban sokat segített az orosz ismerete, de más országok nyelvéből 
is felkészültem, mint például finn, svéd, török, román, bolgár. Ezeknél mindig 
összehasonlító nyelvészeti eszmefuttatásokat végeztem, különösen az indoeu-
rópai nyelvcsaládok közti hasonlóságok, különbségek foglalkoztattak, de egyes 
nyelvek egyediségei is. Így a skandináv nyelvekből írott formában az angol és 
a német alapján sokat megértek, de a kiejtésük, főleg a dán, megközelíthetet-
len. Valahogy mindig úgy érzem, hogy a skandináv, a holland, a flamand nyelv 
nemcsak földrajzilag, hanem alakilag is a német és az angol között foglal helyet. 
Koreában az a meglepetés ért, hogy az útikönyvben a koreai nyelv ismertetésé-
nél az található, hogy az ural-altáji nyelvekhez tartozik, amelyhez tartozóként 
első helyen a magyart említik.

A rendszerváltás körüli években új periódus kezdődött számomra is, a tanul-
mányutakhoz nem volt elég az a passzív angoltudás, amivel én rendelkeztem. 
1989-ben elnyertem egy dániai tanulmányutat. Mivel nem volt nyelvvizsgám, 
készségfelmérésre a Rigó utcai állami nyelviskolába kellett mennem. Egy he-
tem volt előkészülni, ismerős nyelvtanárokat kértem meg egy-egy órás gyakor-
latozásra. Szerencsére csak a tanulmányúttal kapcsolatban kérdeztek, és erre 
fel voltam készülve. A továbbiakban azonban éreztem, ennél több kell. Felhív-
tam az orvosegyetem nyelvi tanszékének vezetőjét, és lehetőséget kértem. Ő pár 
hét múlva visszahívott és közölte, hogy az angol nyelvi csoport vezetője, Rudnai 
Mari vállal. Ő intenzíven elkezdett foglalkozni velem, és rábeszélt, hogy a nem-
sokára megszűnő szakmai nyelvvizsgát tegyem le. Én megfogadtam ajánlását, 
és a vizsga sikerült (C fokozat). Ennek köszönhetően a továbbiakban könnyeb-
ben sikerült nyugati tanulmányutakat elnyernem. Azóta az orvosszakmai, 
valamint a szociológiai, gerontológiai szakirodalmat is könnyebben értem, 
sokat még szótár nélkül is. Külföldi konferenciákra előadásomat, absztraktját, 
diáit, a posztereket magam készítem. Több alkalommal tartottam élő előadást, 
vettem részt kerekasztal-beszélgetéseken. Nem vagyok auditív típus, így most 
is probléma mások beszédét megérteni; beszélni, ha éppen formában vagyok, 
sikerül. Sok szót, szófordulatot ismerek, a nyelvtan alapjait is.

Visszatekintve a nyelvekkel való találkozásaim történetére, izgalmas kalando-
zásnak tűnik, a modern értelmiségi élet szükségletéhez tartozik a nyelvisme-
ret, de több nyelvvel foglalkozni, ízlelgetni igazi intellektuális élményt jelent.
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Idegen nyelvi 
tankönyvek szerepe 
a 21. században
interjú Hajas Attilával, az idegen nyelvi 
tankönyvek szerkesztőjével 
A tankönyv továbbra is a pedagógiai munka biztos pontjának 
nevezhető, azonban csak a tanár értő és odaadó munkájával együtt 
teljesítheti be célul kitűzött feladatát. Hajas Attilával a nyelvkönyvek 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről, a tananyagfejlesztés kihívásairól 
beszélgettünk.

Szöveg: Dallman Kristóf | Fotó: Kaliczka Gabriella

Végzettsége szerint eredetileg angol–német szakos középiskolai tanár, jelen-
leg is tanít, immár több mint húsz éve foglalkozik tankönyvekkel. Milyen ta-
pasztalatai vannak tanárként, és mi ragadta meg a tankönyvszerkesztésben?

Az egyetem elvégzése után sok éven keresztül több helyen is tanítottam, gimná-
ziumban, főiskolán, nyelvtanfolyamokon, részt vettem orosztanárok átképzésé-
ben. Egy főszerkesztő-helyettesi álláspályázat során kerültem az akkori Nemzeti 
Tankönyvkiadóhoz (NTK), több mint húsz évvel ezelőtt. Szerintem minden tanár, 
de a nyelvtanárok különösképpen, rengeteg tananyagot fejlesztenek a mindenna-
pokban. Ennek az az egyszerű oka, hogy amit éppen az adott tankönyvek kínál-
nak, az nem biztos, hogy megfelel az aktuális csoport igényeinek, ezért mindenki 
megpróbál új feladatokat kitalálni vagy a meglévőket adaptálni. Én ezt nagyon 
szerettem csinálni. Mindig nagy örömmel töltött el, ha sikerült egy jó feladatot 
kitalálnom.

Az NTK-ban elsődleges feladatom az idegen nyelvi tankönyvfejlesztés összehango-
lása, koordinálása, ütemezése, pénzügyi tervezése volt. Nagyrészt menet közben, 
a fejlesztések folyamán tanultam meg, hogy valójában mit is jelent konkrétan 
tankönyvet szerkeszteni. Akkoriban a szerkesztőségben még viszonylag sokan 
dolgoztunk, fiatalabbak és idősebbek egyaránt. Élvezet volt tőlük tanulni, és a mai-
nál sokkal több új fejlesztés is volt minden évben, bőven volt alkalom. Ami máig 
különösen izgalmas ezen a területen számomra, az az egész tananyagfejlesztési 
folyamatban nélkülözhetetlen kreativitás, a valami új létrehozásának az izgalma. 
Kezdődik a koncepció kidolgozásával, folytatódik a tartalmi, módszertani elemek 
és látványelemek kidolgozásával, szerzőkereséssel, majd következik az aprólékos, 
sokszor sziszifuszi munka: a kézirat létrehozása. 

Eközben ott van előttünk egy konkrét, pl. A4-es méretű oldal, ahol meg kell jelení-
teni a tananyagot. Mire ez megszületik, nagyon sokan – szerző, tartalmi, grafikai, 
műszaki szerkesztő stb. – dolgoznak (és vitáznak) hosszú hónapokon keresztül. 
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Főszerkesztőként milyen feladatokat kellett ellát-
nia a tankönyvfejlesztés során? Miben változott 
mára ez a feladat?

Az Oktatási Hivatalban már nem végzek olyan jellegű 
főszerkesztői munkát, mint az NTK-ban. De úgy látom, 
hogy lényegét tekintve a tankönyvfejlesztés alapel-
vei ma is sokban megegyeznek a korábbi időszakéval. 
Ma is nagyon hasonló szempontokat kell figyelembe 
vennünk. Így például azt, hogy kiknek a számára készül 
egy tankönyv, melyek a tantervi követelmények, hány 
tanórára kell tervezni. Most is meg kell találnunk 
a megfelelő szerzőket, lektorokat, ma is szükség van 
grafikusokra, tördelőkre. Természetesen van változás 
is, a képi világ, az illusztrációk szerepe az utóbbi időben 
sokkal nagyobb szerepet kapott a tankönyvekben, ezért 
erre több figyelmet kell fordítani. Ma már a tankönyv 
nem csupán nyomtatott tananyag, ez kiegészült digitá-
lis tartalmakkal és egyéb lehetőségekkel. 

A technika fejlődésével – a digitális elemek megjelené-
sével – új tudásra, szakértelemre, új szakemberekre van 
szükség. A húsz évvel előtti helyzethez képest ma szinte 
csak a fantázia (és persze „kicsit” a pénz és az idő) szab 
határt annak, mi kerülhet be a tankönyvbe, pontosab-
ban a tananyagba. Korábban is készültek nagyon jó és 
szép könyvek, de nyilvánvalóan az akkori technikai 
háttér mellett. Módszertanilag is rengeteget fejlődtek 
a tankönyvek. A 15 vagy 20 évvel ezelőtti tanköny-
vekhez képest az egyik legnagyobb különbséget abban 
látom, hogy a nyelvtanítás (és a nyelvkönyvek) hangsú-
lya egyértelműen a praktikus, mindennapi nyelvhasz-

nálatra helyeződött, ez áll a koncepció középpontjában. 
Az életkori sajátosságok is sokkal nagyobb szerepet 
kapnak a mai nyelvkönyvekben. A munkaformák, 
a tevékenységtípusok is rengeteget változtak, sok páros, 
csoportos és projektmunka fordul elő a tankönyvekben. 
És sokkal élményszerűbbé is váltak a tananyagok.

Milyen élmény volt megélni az audiovizuális tartal-
mak térnyerését, a digitalizáció megjelenését?

Ha röviden akarnék válaszolni, akkor úgy, ahogy ál-
talában minden új változás esetében történni szokott. 
Alkalmazkodunk. És mindig vannak pionírok, szó 
szerint úttörők – ők a csekély, de fontos kisebbség – és 
a „lassabban, megfontolva haladók”.

Azt veszem észre, hogy – legalábbis Magyarországon 
– még a nyomtatott tankönyv uralja vagy irányítja 
az oktatást. De az audiovizuális elemek térnyerése nem 
most kezdődött, ezek régóta részei az oktatásnak. A di-
gitális eszközökkel is hasonló a helyzet, folyamatosan 
épülnek be az oktatásba. (Ez épp most lett különösen 
aktuális, a mai koronavírus-járványos helyzetben.) 
Az oktatásban nem lehet és nem is érdemes gyorsan és 
nagyot változtatni. A tankönyvtől szerintem kár lenne 
megszabadulni, mert nagyon fontos szerepet játszik 
a tanításban. Olyan, mint egy jó térkép. Kijelöli az útvo-
nalat, a szakaszokat. Világos, áttekinthető módon. Nem 
biztos, hogy a tankönyv 10–15 év múlva is nyomtatott 
módon jelenik meg (én remélem, hogy igen), de valószí-
nűleg létezni fog.

MA MÁR  
A TANKÖNYV NEM 

CSUPÁN NYOMTATOTT 
TANANYAG, EZ 

KIEGÉSZÜLT DIGITÁLIS 
TARTALMAKKAL 

ÉS EGYÉB 
LEHETŐSÉGEKKEL.
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A mai generáció alapvetően egy vizuális és digitalizált 
világban nő fel, ehhez a tanításnak és a tananyagoknak 
is alkalmazkodniuk kell. Meggyőződésem, hogy a ta-
nárok túlnyomó része tudja is ezt, és felismerte, hogy 
a motiválásban, a hatékonyság növelésében milyen 
előnyei vannak a vizualitásnak, a digitalizációnak.  
Az egyik legnagyobb kihívást én abban látom, hogy 
rengeteg minden található már digitális oktatás témá-
ban, de nem könnyű kiválasztania a tanárnak azt, ami 
az iskolai körülmények között (és az adott tanár isko-
lájában) is jól működik. A közoktatásban alapvetően 
osztálytermi, csoportos (nyelv)oktatás folyik, a tanulók 
közti aktív kommunikációval. Az online eszközök jó 
része ezt kevésbé támogatja. Egy gépi programmal 
direkt módon nehéz kommunikálni. Én továbbra is 
elengedhetetlennek tartom az osztálytermi, csoportos 
kommunikációs formákat.

A fiatalok mai világára jellemző az állandó pörgés, 
legyen minél több akció, sokan kívánják,  
hogy történjen minden gyorsan, és ráadásul a tananyag 
legyen könnyen elsajátítható. Ezt sugallja a körülöttünk 
levő világ. A tanulási folyamat azonban nem haladhat 
ilyen tempóban, és hatékony tanulás sincs erőfeszíté-
sek nélkül – ez meggyőződésem. Ezt ma elfogadtatni 
a diákokkal nagy kihívás.

Az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzékén nyolc nyelv 
– angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, japán 
és latin – tankönyvei szerepelnek. Mennyiben vál-
toztak módszertanukban ezek a könyvek? A szer-
kesztői munkák ellátáshoz mennyire kell ismerni 
ezeket a nyelveket?

A szerkesztői munka nagyon sokrétű. Hozzátartozik 
a tananyagfejlesztés, de sok egyéb olyan részmunkafá-
zis is a munka része, mint pl. egy már meglévő könyv-
nek a gondozása, utánnyomásra történő előkészítése, 
vagy kisebb mértékű javítása. Ezek ellátásához nem 
kell feltétlenül az adott nyelvet jól ismerni. Természe-
tesen ilyen esetekben sem árt, ha a szerkesztő beszél, 
illetve jól beszél egy-egy nyelvet, de bizonyos részfel-
adatokat a konkrét nyelv ismerete nélkül is meg lehet 
oldani. Más a helyzet a tananyagfejlesztés esetén: 
ahhoz, hogy felelős, színvonalas munkát tudjon végez-
ni a szerkesztő, partnerként tudjon működni, jól kell 
ismernie a nyelvet. De legalább ilyen fontos a módszer-
tani jártasság. És az sem árt, ha a szerkesztő nyelvta-
nítási tapasztalatokkal is rendelkezik. Csak érdekes-
ségképpen említem, hogy a japán tankönyvünket egy 
másik kollégámmal együtt szerkesztettük, és nem tud-
tunk japánul. A könyv Szép Magyar Könyv díjat nyert, 
tehát rangos szakmai elismerésben részesült. Ebben 
az esetben sikerült egy olyan szerzői, közreműködői 
gárdát találni, akikre a munka nagy részét rá lehetett 
bízni. Amire szükség volt itt is, az a nyelvtanári tapasz-
talat és a tankönyvszerkesztésben való jártasság. De ez 
kivételes eset volt, nem is emlékszem hasonlóra. 

Mennyiben más kihívás a különböző iskolatípusok, 
korosztályok számára tankönyvet készíteni?

Itt a lényegi különbséget inkább a korosztályokban 
látom. Az általános iskola nyolc évfolyamán belül 
óriási különbségek vannak pl. egy elsős, egy ötödikes és 
egy nyolcadikos gyerek tanulási képességei, szokásai, 
igényei között. Nagyobb, mint egy nyolcadikos és egy 
középiskolai kilencedikes között. Az adott korosztályra 
jellemző specifikumok határozzák meg leginkább, hogy 
milyen módszertannal készüljön egy tankönyv. Minél 
előrébb haladunk az életkorban, annál inkább erősödik 
például a tudatos nyelvtanulás. Korosztályonként kü-
lönbözik a játékok szerepe, változnak a készségfejlesz-
tés hangsúlyai. Természetesen befolyásol az iskolatí-
pus is, bár a szakgimnáziumi és a gimnáziumi hivatalos 
tantervi követelményrendszer idegen nyelvből nagyon 
közel áll egymáshoz. Sok mindenben a KER, a Közös 
Európai Keretrendszer követelményszintjei érvénye-
sülnek a magyar közoktatásban is, ebben nem iskola-
típus szerint vannak a követelmények, nyelvi szintek 
meghatározva.

Amióta tananyagfejlesztéssel foglalkozik, milyen 
változások mentek végbe a nyelvkönyvek piacán?

A nyelvkönyvek piaca mindig dinamikusan válto-
zik. A két legnépszerűbb nyelv – az angol és a német 
nyelv – esetében a magyarországi piac jelentős részét 
a nagy hagyományokkal rendelkező (külföldi) kiadók 
uralják. Ezek a kiadók sosem állnak meg a fejlesztés-
sel, hiszen piaci versenyhelyzet van a világban, így 
a változás is állandó. Évente jelennek meg újabb és 
újabb produktumok, de a közoktatásban egy bevált 
tankönyv hosszú évekig, akár évtizedig használatban 
van. Amiben sajnálatos módon változást tapasztalok, 
hogy kevesebb új magyar fejlesztést látok, ami nem 
jó. Meggyőződésem, hogy a magyar nyelvtanulónak 
szüksége lenne a magyar tanulási igényeket figyelem-
be vevő tananyagokra is.

A tankönyv-, illetve tananyagfejlesztés azonban na-
gyon befektetésigényes műfaj. Tankönyveket, különö-
sen tankönyvsorozatokat létrehozni és azokat folyama-
tosan ápolni, piacon tartani csak olyan kiadók képesek, 
akik jelentős szakértői és anyagi erőforrással rendel-
keznek. Régen elegendő volt egy tankönyv, munkafüzet 
és a hanganyag elkészítése. Ma már egy egész szolgál-
tatási hálót kell kiépíteni a tankönyv köré. Megmaradt 
a nyomtatott tankönyv, de már létezik egy interaktív, 
elektronikus változata is. Kiegészül a csomag videofil-
mekkel, tesztsorozatokkal, tanári segédletekkel és sok 
egyébbel, beleértve akár tanári továbbképzéseket is. 
Ezt kevesen tudják biztosítani.

Az utóbbi időben teret nyertek a különböző digitális 
nyelvtanító alkalmazások, mint például a Duolingo 
vagy a Babbel. Milyen szerepe lehet ezeknek a plat-
formoknak a köznevelésben?

Én nem mernék jövendölni. Ha visszagondolok arra, 
amikor pályakezdő koromban azt mondták, hogy 
a nyelvoktatásban a CD-ROM elsöpör majd minket, 
ahhoz képest az új számítógépekben már CD-olvasó 
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sincsen. Akkoriban a frankfurti könyvvásárokon hatal-
mas pavilonnyi méretet töltött meg a CD-ROM-kínálat, 
rengeteg kiadó foglalkozott vele, négy-öt évvel később 
szinte egy sarokba zsugorodott ez a kínálat. A CD-ROM 
sok eleme persze máig él, csak nem CD-n. A manapság 
népszerű nyelvtanítási alkalmazások, mint például 
a Duolingo, alapvetően egyéni nyelvtanulásra valók, eb-
ben rejlik az erejük is, mert így bárki, bármikor a saját 
ütemében tanulhat velük. Viszont csak egy az egyben 
való interakciót tesznek lehetővé egy félig-meddig 
gépi környezetben. Azért ez más, mint amikor valódi 
emberrel beszélgetünk vagy csoportban vitatkozunk 
valamiről egy nyelvórán. Röviden: a tantermi, csopor-
tos tanítás esetén ezeknek az alkalmazásoknak inkább 
kiegészítő funkciójuk lehet. De nagyban segíthetnek 
is akár a differenciálásban, az egyénre szabott oktatás 
megvalósításában. 

A közoktatásban a digitális táblának mint eszköz-
nek – a fiatalabb korosztály esetében különösen – erős 
motiváló szerepe lehet, többek között vizuális lehetősé-
gei miatt. Jó lenne, ha minden tanteremben rendelke-
zésre állna ilyen. Ugyancsak nagyon jók a nyomtatott 
tankönyvekhez készült ún. online verziók is, melyek 
sok-sok hasznos funkcióval segítik a tanár munkáját. 

Ön szerint milyen az ideális tanár-tankönyv, illetve 
tanuló-tankönyv viszonyrendszer?

Tanulói szempontból az ideális tankönyv olyan, mint 
az ideális gyógyszer. Valami olyan, amit kifejezetten 
az ő számára fejlesztettek ki, és minden tanulási jel-
lemzőjét figyelembe veszi. Tehát ideális tankönyv-ta-
nuló kapcsolat is csak abban az esetben jöhetne létre, ha 
mindenkinek külön, egyénre szabott tananyagot állí-
tanánk össze. Ehhez mindent tudnunk kellene az adott 
tanulóról, sőt mindent az adott pillanatban, amit nem 
lehet egy tankönyvtől (sem) elvárni. Itt van a tanárnak 
a felbecsülhetetlen és nélkülözhetetlen szerepe. Elvileg 
a tanár az egyedüli, aki az adott pillanatban, az adott 
helyzetben, az adott tanulóhoz tudja adaptálni a mód-
szert, a tananyagot. A tankönyv erre önmagában soha 
nem lesz képes, de nem is lehet ez a feladata. Minden 
tankönyv egy bizonyos célcsoportnak (kisebbnek vagy 
nagyobbnak) készül, így mindig előfordul, hogy lesz-
nek olyan elemei a tankönyvnek, amelyek ’A’ tanulónál 
beválnak, de a ’B’ tanulónál nem. 

A tankönyv-tanár kapcsolat is hasonló. Az lenne 
az ideális, ha minden tanárnak saját, külön bejáratú 
tankönyve lenne. Nyilvánvalóan ezt kell valamilyen 
módon optimalizálni a tankönyvfejlesztés során. Ma 
már a tankönyvek próbálnak egyre több alternatívát 
nyújtani egyéni tanulási/tanítási útvonalakkal, javas-
latokkal.

De hogy ezekből ki mit választ, azt mindig a tanuló vagy 
a tanár dönti el.
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Hunfalvy János
 f 1821. január 21. – 1888. december 6.

Szöveg: Dallman Kristóf

Ötven év körüli férfit ábrázoló bronz mellszobor áll egy 
budapesti, első kerületi ódon iskolaépület előterében. 
Az 1970-es években állított büszt orra természetelle-
nesen fényes. Nem csoda, hisz az utóbbi öt évtizedben 
diákok, tanárok és szülők százai értek hozzá babonából 
nap mint nap. A fényes orr Hunfalvy Jánoshoz tartozik, 
az iskola pedig az idén 135. tanévét ünneplő, jelenleg 
BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazda-
sági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma névre hallgató 
középfokú oktatási intézmény. Kiről kapta a nevét az 
iskola? Ki volt Hunfalvy János?

Johann Hunsdorfer 1820. január 21-én látta meg a 
napvilágot a túlnyomórészt cipszerek – szepességi 
szászok – által lakott felvidéki faluban, Nagyszalókon. 
Édesapja, id. Johann Hunsdorfer, földműveléssel fog-
lalkozott és – latin műveltsége miatt – szerepet vállalt 
a község vezetésében. Az elsőszülött fiút, Pault apja 
értelmiségi, a tíz évvel fiatalabb Johannt pedig iparos 
pályára szánta. A nagyszalóki elemi iskolában azonban 
Johann is kiemelkedően tanult, ezért bátyja után ő is a 
nagyhírű késmárki evangélikus líceumban folytathatta 
tanulmányait. 

1835-től, hogy a magyar nyelvben is jártas legyen, a 
miskolci líceum növendéke. A miskolci évek alatt Paul 
a Podmaniczky családhoz szegődik házi nevelőnek, míg 
Johann a később Budapest fejlődésében vezető szerepet 
vállaló Podmaniczky Frigyessel és öccsével, Árminnal 
tanul együtt. Tanulmányainak következő állomása 
az eperjesi evangélikus líceum, ahol filozófiai, majd 
jogi, végül teológiai végzettséget is szerez. 1840-től a 
Dessewffy család házitanítója, ennek köszönhetően 
használhatja a család jól felszerelt könyvtárát. Az Eper-
jesen töltött idő alatt köt barátságot olyan, a reformkor, 
illetve a forradalom és szabadságharc idején jelentős 
politikai pályát befutott személyekkel, mint Szemere 
Bertalan vagy Pulszky. Történetírói karrierjét bátyja 
ösztönzésére – aki már 1838-óta a pesti Atheneum fo-
lyóirat munkatársa – kezdi meg, 1840-től rendszeresen 
ír tudománynépszerűsítő, regényes formájú szépirodal-
mi cikkeket és történelmi tanulmányokat Bajza József 
és Vörösmarty Mihály lapjában.

Testvérével együtt 1841-ben fordulnak Pest, Pilis 
és Solt vármegyéhez, hogy németes családnevüket 
Hunfalvira magyarosíthassák, utalva ezzel a család 
származási helyére, a felvidéki Hunfalvára. Az engedély 
megszerzése után már önkényesen használta a test-
vérpár a Hunfalvy névalakot. A kor értelmiségi szoká-
sához híven, 1845-től európai tanulmányútra indul, az 
1845/46-os tanévben a berlini egyetemen hallgat tör-
ténelmet, majd beutazza a Rajna-vidéket, Hollandiát és 
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750 éve, 1270. január 20-án halt meg Boldog Özséb, az 
egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a pálos 
rend alapítója. 

Életéről keveset tudunk, azt is elsősorban Gyöngyösi 
Gergelytől, aki a pálos rend perjele volt 1520–1522 
között, és megírta a pálos rend történetét. Érdemes 
idéznünk, hogy mi vezette művének megírásakor: 
„Minthogy az idő mulandósága nem engedi meg, hogy 
emlékeink kincsestárát sokáig megőrizzük, mert 
mindnyájunkat elragad a halál, ezért régi szokás az 
eseményeket az írás tartósságára bízni, nehogy az 
elmúlt idők történetét nem ismerő kor bizonytalanul 
tévelyegjen.”. Ez akár a történészek örök érvényű 
mottója is lehetne. A szerző munkamódszere szintén 
történészi: „rendfőnökségem alatt rendünk magyar-, 
német- és horvátországi kolostorainak iratszekrényeit, 
ládáit átkutattam”. 

Gyöngyösi szerint Özséb 1200 körül született Eszter-
gomban, előkelő családban. Itt végezte tanulmányait 
is a káptalani iskolában. Kitűnt rendkívüli értelmével 
és keresztényi életével. Sokat virrasztott, idejét el-
mélkedésre, tanulásra, és főképpen Isten tiszteletére 
fordította. Tehetsége főleg a jogtudomány területén 
mutatkozott meg, és vallási elkötelezettségének kö-
szönhetően fiatalon esztergomi kanonoknak nevez-
ték ki.

Már ifjú éveiben késztetést érzett a remeteélet iránt. 
Híre ment annak, hogy Özséb a szerzetesi élet ven-
déglátásra vonatkozó feladatát szerette a legjobban, 
és az Esztergom környékén élő remeték ezért sokszor 
felkeresték.

A remeteségre vonatkozó tervét azonban megakasz-
totta az 1241–42-es tatárdúlás. Vágyait félretéve azon 
dolgozott, hogy Esztergom városa újjáépüljön a pusztí-
tás után. Ennek befejezése után, 1246-ban lemondott 
minden tisztségéről, vagyonát szétosztotta, és egy 
barlangba költözött.

Özséb az Esztergomtól mintegy 10 km-re lévő Kesz-
tölc közelében található hármas barlangnál alapította 
meg monostorát a Szent Kereszt tiszteletére. Érdekes 
életrajzírójának az okfejtése: Özséb azért volt mindig 
egészséges és „szép”, mert ételben és italban nem vá-
logatott. A jó egészségnek ugyanis – szerinte – árt az 
ételek bősége és sokfélesége: a bőség rendellenességet 
szül és „lerontja az egészséget és a szépséget”.

A szerzetesrendek életét meghatározza a regulájuk. 
Özséb Szent Ágostonét kérte remeteközössége számá-
ra IV. Orbán pápától, azonban a rend azt nem kapta 
meg rögtön. A regula szerinti életet akkor engedélyezi 

Szöveg: Dr. Hicz János, a Magyar Történelmi Társulat Tanári 
Tagozatának elnökségi tagja

Belgiumot, végezetül rövid ideig az 1477-ben alapított 
tübingeni egyetemen tanul. Hazatérte után, immár 
mint a történelem és az államtudományok tanára, újra 
a késmárki líceumba vezet az útja. Ide is bátyját köve-
ti, aki már évek óta a jogi tanszék vezetője. Késmárki 
működése alatt bekapcsolódik a szepességi közéletbe, 
képviselő lesz és a Pesti Hírlapnak is gyakran küld 
tudósításokat. Az 1848-ban kitörő forradalom és 
szabadságharc alatt Hunfalvy János aktív szerepet 
vállalt mind a késmárki, mind a szepességi nemzetőr-
ség megszervezésében. A szabadságharc végnapjaiban 
menekülni kényszerül, majd a világosi fegyverletételt 
követően önként feladja magát. Ezt követően ítélet 
nélkül hét hónapot raboskodik az eperjesi börtönben, 
ahonnan széles körű ismeretségének köszönhetően 
szabadul. 

A börtönben töltött idő alatt kezdi megírni egyik 
főművét, a háromkötetes Egyetemes történet című 
munkát, amit a XIX. század végéig számos iskolában 
tankönyvként alkalmaznak. Az 1850-es években 
korlátozott szabadság mellett házitanítói állásokban 
keresi kenyerét, majd 1857-ben Budára költözik, ahol 
feleségül veszi Schmidt Herminát. Földrajzi érdek-
lődését először a barátjával közösen a Család Könyve 
című lapban kamatoztatja. 1856–64 között három 
kötetben jelenik meg a Magyarország és Erdély eredeti 
képekben című műve. Sikereinek hatására 1858-ban 
válik az MTA levelező tagjává. Akadémiai megbízás-
ból írja meg A Magyar Birodalom természeti viszo-
nyainak leirása-t, melynek hatására az MTA rendes 
tagjai közé választja és elnyeri a Marczibányi-díjat. 
A kiegyezést megelőző években a műegyetem tanára, 
ahol a földrajz mellett statisztikát is oktat. 1870-ben 
kerül a pesti Tudományegyetem Egyetemes és Ösz-
szehasonlító Földrajz Tanszékének élére. Szakírói és 
oktatói tevékenysége mellett az oktatásirányításban 
is szerepet vállal, több ízben az evangélikus iskolák 
érettségi kormánybiztosa, 1875–76-ban bölcsészkari 
dékán, majd 1887–88-ban a Tudományegyetem rekto-
ra. Élete utolsó évében a torzóban maradt Egyetemes 
Földrajz-on dolgozik és alapítványt tesz egy felső-
kereskedelmi szakiskola megalapítására. Hunfalvy 
János életének 68. évében, 1888-ban hunyt el. A ma 
is használt vízivárosi épületet, melynek előterében a 
már említett mellszobor található, 1899-ben vehette 
birtokba a kereskedelmi, gazdasági tanulmányokat 
folytató ifjúság.
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Róma, ha a „létfönntartáshoz szükséges javak megvan-
nak”. Ezt Pál veszprémi püspöknek kellett ellenőriznie. 
Ő nem látta biztosítottnak a megélhetést, ezért ugyan 
megengedte, hogy az eddigi lakóhelyükön megmaradja-
nak remeteségükben, viszont „lakóhelyeik számát nem 
növelhetik”. 

Pál püspök még étkezési szabályzatot is adott a reme-
téknek. Érdemes bepillantanunk a szerzetesek minden-
napi „menüjébe”: „Böjtöljenek mindenszentek ünnepétől 
karácsonyig, naponta egyszer egyenek tejeset, kivéve 
a gyöngélkedőket és a betegeket, akik a házfőnöktől, ha 
szükséges, húsevésre engedélyt kaphatnak. Karácsony-
tól kezdve hetvenedvasárnapig egyenek húst, hetenként 
háromszor. Hetvenedvasárnaptól húshagyókeddig ismét 
naponta egyszer egyenek tejeset. Húsvéttól pedig min-
denszentek napjáig hetente háromszor egyenek húst.”

A püspök meghatározta azt is, hogy Szent Ágoston sza-
bályzata szerint folytassák hitéletüket. 

Tartományfőnöküket maguk választhatták, de azt a 
megyéspüspök erősítette meg hivatalában. Kolostoron-
ként két-két szerzetest kellett küldeniük a püspök évi 
zsinatára azért, hogy az ottani határozatokat megis-
merjék és azokat ők is alkalmazzák.

A rend működéséhez a pápai hozzájárulást végül 
1308-ban kapta meg V. Kelemen pápától. Így az eddigi 
ágostonos barátok 1309-től vették fel a Szent Pál Első 
Remete rendje nevet. Szent Ágoston helyett a rend in-

nentől Remete Szent Pálhoz mint elsődleges égi pártfo-
góhoz imádkozott – ezért is nevezik pálos rendnek.

A rend ezt követően tudott számos új rendházat alapí-
tani, nemcsak a Magyar Királyság területén, hanem 
Ausztriában és Lengyelországban is. A rend túlélte a 
történelem számos nagy viharát, átvészelte azt, hogy 
II. József feloszlatta, majd fennmaradt a kommunizmus 
tiltása ellenére is. 

A pálos rend jelenleg 17 országban működik, több mint 
70 rendházban. Magyarországon a pálosok öt rendház-
ban élnek.

2008. február 28-tól az Apostoli Szentszék Boldog 
Özséb kultuszát mint nyilvános kultuszt engedélyezi. 
Özséb napja bekerült a magyar egyházi ünnepek sorába 
mint emléknap. 

2009. március 18-án a Vatikánban átadták Boldog 
Özséb szenttéavatási dokumentációját, amelyet Árva 
Vince atya állított össze, 22 éves munkával.

A katolikus egyház 2020-at Boldog Özséb, a pálos rend 
megszervezője emlékének szenteli. A Boldog Özséb 
Év magyarországi fővédnöke dr. Erdő Péter bíboros, 
prímás, esztergom-budapesti érsek. „A Boldog Özséb 
Év keretében egy pálos kiállítóbusz is útjára indul, mely 
2020-ban bejárja az országot, illetve eljut majd Erdély-
be, a Felvidékre és Lengyelországba is.”
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Összeállította: Dallman Kristóf

Iránytű
Egy évvel elhalasztja a kormány 
a Külföldi Nyelvtanulási 
Programot

„Egy évvel elhalasztja a kormány a Külföl-
di Nyelvtanulási Programot – jelentette 
be Gulyás Gergely miniszterelnökséget 
vezető miniszter annak kapcsán, hogy 
a kormány rendkívüli jogrendet hirdetett 
és veszélyhelyzet elrendeléséről döntött 
a koronavírus-járvány miatt.” A fentiek 
alapján a Tempus Közalapítvány a pá-
lyázati rendszert a bejelentést követően 
felfüggesztette. Amint a Tempus Közala-
pítvány a program kapcsán további tájé-
koztatást kap, azt a Külföldi Nyelvtanulási 
Program honlapján – www.knyp.hu –  
közlik. (tka.hu)

Közel 2000 roma lány iskolai 
eredményességét támogatta 
az Oktatási Hivatal projektje

Az ország tizenhat megyéjében, mintegy 
440 mentor közel 2000 fiatal lányt és 
családját támogatta az Oktatási Hivatal 
által megvalósított Bari Shej (Nagy-
lány) program, hangzott el a budapesti 
zárókonferencián. A kiemelt európai uniós 
projekt keretében megvalósuló projekt cél-
ja roma lányok végzettség nélküli iskolael-
hagyásának mérséklése, ennek érdekében 
a programban közreműködő mentorok két 
éven át segítették mentoráltjaikat az élet-
vezetés és a tanulás területein. A mentorok 
számára a program felkészítő képzést, 
mentor kézikönyvet és szakmai műhely-
foglalkozásokat biztosított. (oktatas.hu)

Az OKTV-eredményeket a már 
lezajlott versenyfordulókon elért 
eredmények alapján határozzák 
meg

Az Oktatási Hivatal a kihirdetett országos 
veszélyhelyzetre való tekintettel a tanu-
lók és kísérőik közösségi közlekedésben 
való részvételének elkerülése érdekében, 
továbbá egyes döntők résztvevőinek nagy 
száma miatt az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny (OKTV) döntőit nem 
rendezi meg. Mivel minden OKTV-tárgy-
ból megrendezték a tanulók iskoláitól telje-
sen független második versenyfordulókat, 
a szakmai bizottságok a végeredményeket 
e tanévben – rendkívüli módon – a 2020. 
március 13-áig elért eredmények alapján 
állapítják majd meg. (oktatas.hu)

Elindult a KÉP projekt!

A Kézenfogva Alapítvány koordinálásá-
ban, az Erasmus+ program társfinanszí-
rozásában valósul meg a KÉP – „Komplex 
érzékenyítő program megosztása és 
adaptálása a közép-európai régióban” pro-
jekt. A 2019 decemberében indult projekt 
gerincét a koor dináló Alapítvány tizenöt 
éve indított komplex szemléletformáló 
program adja, melynek kivitelezéséhez egy 
komáromi és egy marosvásárhelyi peda-
gógiai szervezet is csatlakozott. A két éves 
projekt során pedagógus-továbbképzést és 
azt követő konzultációt, fogyatékos és nem 
fogyatékos gyermekek közti aktivitást, 
fogyatékossági témahetet, valamint játék- 
és élménynapot szerveznek. A projektről 
további információ a www.kezenfogva.
hu/kep címen érhető el. (tka.hu)

http://www.knyp.hu
http://www.kezenfogva.hu/kep
http://www.kezenfogva.hu/kep
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Javultak a magyar tanulók 
eredményei az országos kompe-
tenciamérés adatai alapján is

Az Oktatási Hivatal honlapján már el-
érhetők az országos kompetenciamérés 
eredményei. Ebből kiderül, hogy a 6., 8. 
és 10. évfolyamos tanulók miként tudják 
alkalmazni szövegértési képességeiket 
és matematikai eszköztudásukat tanul-
mányaik és a hétköznapok során. A 2001 
óta minden évben megszervezett mérés 
alapján az érdeklődők képet kaphatnak 
az egyes iskolák jellemzőiről, megismerhe-
tik az adott osztályok teljesítményadatait, 
megtudhatják, hogy az esetleges hátrányo-
kat az iskola mennyire tudja kompenzálni. 
Az eredmények az ország többi iskolájával 
is összevethetők.

A PISA-méréshez hasonlóan az ered-
mények az előző évek adataihoz képest 
mindkét területen javulást mutatnak: 
matematikából a 8. évfolyamon átlagosan 
1624 pontot értek el a tanulók, ami a mé-
rések kezdete óta a legjobb eredmény, a 10. 
évfolyamon a diákok átlag képességpontja 
a 2010-ben mért 1613-ról 1670-re nőtt, 
ami ugyancsak az elmúlt évek legjobb 
eredménye. A szövegértés terén a 8. évfo-
lyamon elért átlagosan 1608 pont az ed-
digi legmagasabb érték, a 10. évfolyam 
azonban még ennél is eredményesebben 
szerepelt, a 2008-ban mért 1609 ponthoz 
képest 2019-re az átlageredmény 1661-re 
emelkedett.

A bázisként használt 6. évfolyamos ered-
ményben nincs érdemi változás, az elmúlt 
években csak kisebb ingadozások figyelhe-
tők meg. A tárca abban bízik, hogy a javu-
lás trendszerű marad, és tovább tükrözi 
majd az oktatási rendszer fejlesztésére 
fordított kormányzati erőfeszítéseket, 
a pedagógusok színvonalas munkáját és 
a tanulók szorgalmát. Az információkat 
a szülő a tanulói mérési azonosító felhasz-
nálásával ismerheti meg. (EMMI)

Az MTVA és telekommunikációs 
cégek is segítik a tantermen 
kívüli oktatást

A koronavírus-járvány megfékezésére ho-
zott intézkedésekkel összhangban az ott-
hon tanuló diákok munkáját segíti az M5 
kulturális csatorna: minden hétköznap 
reggel nyolc órától este fél kilencig oktatási 
tartalmakat sugároz. A csatorna hétköz-
naponként 8 és 11 óra között az általános 
iskolák 5–8. osztályos diákjai számára közöl 
tananyagokat biológia, magyar nyelv és 
irodalom, történelem, matematika, mű-
vészetek és informatika témakörben. Ezt 
követően 11 és 12 óra között idegennyelvi 
leckék következnek, majd 12 órától kezdve 
a középiskolás korosztály érettségi felkészí-
tését segíti az M5. A tantárgyakhoz kötődő 
leckék mellett a Mindenki Akadémiája 
című tudományos műsor, a hétvégi napo-
kon pedig az Ismerd meg! című vetélkedő 
adásainak ismétlését követhetik a nézők. 
Az előzetes műsorterv minden nap frissül: 
a mediaklikk.hu/digitalisoktatas oldal 
oktatási műsorajánló menüjében.

A tantermen kívüli, digitális munkarend 
támogatására az országosan elérhető 
oktatási anyagokat tartalmazó webolda-
lak, így – egyebek mellett – az oktatas.hu, 
az nkp.hu, a videotanar.hu, az ekreta.hu, 
a mozaweb.hu használata a tanév végéig 
nem terheli a lakossági ügyfelek adatkere-
tét a Vodafone Magyarország hálózatán. 
Ugyancsak adatkeret igénybevétele nélkül 
lesz elérhető a Vodafone Magyarország 
Alapítvány Vodafone Apptár androidos 
applikációja, amelyben több száz ingye-
nesen letölthető, tanulást segítő program 
található. A Vodafone továbbá minden 
lakossági és kisvállalati ügyfelének 
számlázási ciklusonként 5-5 GB, összesen 
15 GB mobilinternetet biztosít. A Telenor 
100 GB extra Hipernetet bocsát minden 
ügyfele rendelkezésére. A Telekom min-
den lakossági, üzleti- és feltöltőkártyás 
ügyfelének 10 GB extra mobilnetet biz-
tosít. A telekommunikációs cég ingye-
nessé tette a MagentaKraft használatát, 
amelyben bármely tanár elkészítheti saját 
podcastjét, videóját, és akár élőben is köz-
vetítheti az óráját. (oktatas.hu)

https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/
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telefonon, illetve a KRÉTA rendszeren 
keresztül tudják majd jelezni gyermekeik 
beiratkozási szándékát.

A nem körzetes óvodákban a beiratkozási 
időszak április 2–20. között lesz, majd 
21-én a körzetes intézmények, hivatalból, 
automatikusan felveszik az addig máshova 
nem jelentkezőket – ismertette. Az álta-
lános iskolák esetében nagyon hasonló 
a metódus, azzal a különbséggel, hogy 
a jelentkezés április 6–24. között zajlik 
majd a nem körzetes, április 28-áig – hiva-
talból – a körzetes iskolákba való beíratás.
Az Oktatási Hivatal minden körzetes in-
tézmény fenntartóinak már március elején 
átadta a hozzá tartozó gyermekek adata-
it – tette hozzá. Maruzsa Zoltán az érettsé-
givel kapcsolatban azt mondta, hogy több 
forgatókönyvön is dolgozik a kormány, és 
kellő időben megszületik a döntés. A ve-
szélyhelyzetben a digitális oktatásra törté-
nő átállással kapcsolatban az államtitkár 
azt mondta, nagyon büszke arra, amilyen 
„gyorsasággal és innovációval” történt 
meg, ezért köszönet illeti a pedagógusokat. 
(MTI/EMMI)

Elhalasztják a Fenntarthatósági 
Témahetet

A veszélyhelyzetre való tekintettel az em-
beri erőforrások minisztere határozatot 
bocsátott ki a Fenntarthatósági Témahét 
elhalasztásáról, pótlására várhatóan 
az ősz folyamán kerül sor.

A határozat alapján az országos mérések-
értékelések – így például az idegen nyelvi 
mérés és az országos kompetenciamérés 
– elmaradnak, a NETFIT mérést felfüg-
gesztik. Az intézkedések célja, hogy tovább 
javítsák a járvány lelassításának haté-
konyságát. (EMMI)

Elindult a Digitális Összefogás 
kezdeményezés

Digitális Összefogás elnevezéssel akciót 
indított az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium (ITM). A kezdeményezés célja, 
hogy a szektor szereplői által felajánlott 
digitális megoldások, eszközök és szol-
gáltatások minden érintetthez eljussanak 
ebben a rendkívüli helyzetben – jelentette 
be Palkovics László innovációs és techno-
lógiai miniszter március 24-i online sajtó-
tájékoztatóján. A Digitális Jólét Program 
koordinálásban megvalósuló Digitális 
Összefogás keretében a tárca a felajanlas.
digitalisjoletprogram.hu címen létre-
hozott egy gyűjtőoldalt, ahol az ágazat 
szereplői által felajánlott minden digitális 
megoldás, alkalmazás és szolgáltatás egy 
helyen érhető el. 

A felületen minden érintett időben ér-
tesülhet és teljes körű tájékoztatást kap 
a felajánlott digitális lehetőségekről, 
igénybevételük feltételeiről. A digitális 
szektor így mostanáig összesen százhúsz 
digitális megoldással, alkalmazással, szol-
gáltatással segíti a veszélyhelyzethez való 
alkalmazkodást, elsősorban a tanárok és 
diákok, az idősek és a vállalkozások, mun-
kavállalók számára. Az ágazati összefogás 
részeként elérhetővé válnak vírusirtók, au-
diovizuális stúdiókapacitás, dolgozatírás-
hitelesítő rendszer, ingyenes filmadatbázi-
sok, érettségi applikáció, egészségügyben 
dolgozókat támogató alkalmazás, tarta-
lomgyártás, 3D-modellezés és önkormány-
zati applikáció is. (MTI)

Minimális személyi kontaktussal 
valósulnak meg a beiratkozások

Minimális személyi kontaktus mellett va-
lósulnak meg a beiratkozások az óvodákba 
és általános iskolákba – közölte a közneve-
lési államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta: 
a beiratkozás ütemezésével kapcsolatos 
döntésről az összes óvodát és általános 
iskolát értesítették. A szülők e-mailben, 

http://www.felajanlas.digitalisjoletprogram.hu
http://www.felajanlas.digitalisjoletprogram.hu
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A MI VILÁGUNK  PÁLYÁZATOK

Összeállította: Dallman Kristóf

Pályázatok
„Álmodtam egy startup-ot magamnak”

Ismerd meg a korszerű vállalkozások sikeres működé-
séhez szükséges szabályozási hátteret egy 2.500.000 
forint összdíjazású verseny keretében! Az ITM, a Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Magyar Védjegy 
Egyesület szervezte csapatverseny során egy elképzelt 
új terméket vagy szolgálatást kell létrehoznotok és 
„piacra dobnotok” a pénzügyi tudatosság szem előtt 
tartásával.

Beküldési határidő: 2020. április 30.

A részvétel feltétele: A pályázaton Magyarországon 
működő középiskolák 11–12. évfolyamokból össze-
állított csapatai vehetnek részt. Az iskolai csapatok 
öt főből állnak, amelyből egy fő a felkészítő tanár és 
négy diák. A pályázaton az egyes középiskolákból több 
csapat is részt vehet, továbbá egy tanár több csapatot 
is felkészíthet és pályázhat.

A jelentkezés módja: A pályázati kiírással egy-
idejűleg megküldött űrlap kitöltésével történik, 
melyet kitöltve és aláírva a kozepiskolakversenye@
kozepiskolakversenye.hu e-mail címre szükséges 
visszaküldeni.

A pályázat díjazása:
A pályázat első 5 díjazott csapatának minden tagja 
az oklevelek mellé nagy értékű vásárlási utalványt 
is kap.

Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó: 
2020. május 26–29.

További információ: kozepiskolakversenye.hu

Nagy Diák Rendszerváltó Teszt – 
A rendszer újratöltve – 30 kérdés 
a rendszerváltoztatásról

Harminc éve megváltozott a rendszer Magyarorszá-
gon. Talán még meg sem születtél akkor, de már hal-
lottál erről az időszakról. Teszteld a tudásod! A Nagy 
Diák Rendszerváltó Teszt három fordulóban repít 
vissza az 1989–1990-es eseményekhez. Az online 
teszt számítógépen és okostelefonon is elérhető, ám 
az ezt követő két forduló már személyes jelenlétet 
kíván. A korszakot legjobban ismerő, középdöntőbe 
került játékosokból a legeredményesebb tizenkét fő jut 

el a végső küzdelembe, ahol az élő kvíz során lesz mód 
bebizonyítani, kinek legszélesebb a tudása a 30 évvel 
ezelőtti eseményekről.

Az online forduló kitöltési határideje: 2020. május 3.

Kik tölthetik ki a tesztet: Bárki. Azonban csak a 14–
24 év közöttiek vehetnek részt a teszthez kapcsolódó 
nyereményjátékban.

A harmadik forduló kiemelt díjai:
I. hely: kétszemélyes utazás Berlinbe

II–III. hely: egy-egy profi kamerával felszerelt 
okostelefon

A döntő helyszíne és időpontja: 7. Országos Ifjúsági 
Sajtófesztivál, 2020. május 20. Budapest, Akvárium 
Klub

További információ és jelentkezés: 
nagydiaktesztek.hu/rendszervaltoteszt

START+ Információs Webinárium – Pályázati 
lehetőségek az ifjúsági szektorban

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben 
webinárium formában rendezi meg információs napját 
a külföldi mobilitási programokat koordináló Tempus 
Közalapítvány. Az otthonról követhető eseményen 
az ifjúsági szektor résztvevői számára elérhető pályá-
zati lehetőségeket mutatnak be. Az egész napos online 
rendezvényen várják mindazokat a civil szervezeteket, 
oktatási intézményeket, társadalmi vállalkozásokat, 
akik projekteket valósítanának meg ifjúsági területen, 
és ehhez forrást keresnek. Várják azokat a pályázókat 
is, akik nyújtottak már be pályázatot, de nem kaptak 
támogatást, és további útmutatást, tanácsokat szeret-
nének kérni a Közalapítvány munkatársaitól.

A programon történő részvétel: ingyenes, de regiszt-
rációhoz kötött!

Regisztrációs határidő: 2020. április 7.

Regisztrációs űrlap és további tájékoztatás: 
https://bit.ly/2y900s9

https://nagydiaktesztek.hu/rendszervaltoteszt/
https://tka.hu/rendezveny/13435/start-informacios-webinarium-palyazati-lehetosegek-az-ifjusagi-szektorban




Helyes
kézmosás

Nedvesítés
Folyó vízzel  
nedvesítse be a kezét!

Szappanozás
Tegyen a kezére 
szappant!

Dörzsölés
Dörzsölje be a kezét  
20-30 mp-ig!

Öblítés
Öblítse le a kezét 
folyó vízzel!

Szárítás
Törölje szárazra  
a kezét!

Ne felejtse el!
Az Ön kezére is kerülnek 
vírusok és baktériumok.

Ezért:
Ne fogja meg az arcát 
feleslegesen, és mosson 
kezet naponta többször!

Mikor?
 � étkezés előtt
 � WC használat után
 � amikor megérkezik 
valahová

 � tüsszentés, köhögés, 
orrfújás után

 � állat érintését követően

Jó tanács: Ha hideg van, gyakran mosson kezet!

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkársága
COVID-19 tájékoztatási kommunikációs csoport

20-30
másodperc


