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Szükségletfelmérés:
szakmai nyelvtanulás a középfokú szakképző
intézményekben; lehetőségek, igények és elvárások oktatói
és tanulói szemszögből

Szükségletfelmérés
A szükségletfelméréshez Nikolov Marianne, Ottó István és Öveges Enikő kutatási eredményeit
használtuk fel, mely a Nyelv és szakma? Nyelvtanítás és nyelvtanulás a szakképző intézményekben c.
tanulmányként jelent meg (Oktatásért Közalapítvány, 2009.).
A kutatás során 405 szakképző intézmény adatai kerültek feldolgozásra, melyek 12.390 nyelvi csoport
167.983 tanulójáról szolgáltattak adatokat. (37)

Oktatott nyelvek

A felmérés eredményei alapján szembesülünk a középfokú oktatás más résztvevőire is
jellemző trenddel, miszerint a két idegen nyelv párhuzamos oktatása meglehetősen ritka, a
szakiskolákban gyakorlatilag kizárólag egy nyelvet oktatnak. (38)
A tanult nyelvek száma mellett az oktatott nyelvek köre is tartogat meglepetéseket. Ugyan a
szakközépiskolai és az egyéb szakképzést folytató csoportokban az angol megszokott
túlsúlyával találkozunk, de a szakiskolai képzés szembe megy a másik két képzéstípusnál
megegyező trenddel. Itt a németet közel másfélszer annyi csoportban tanítják első nyelvként,
mint az angolt. (39)
Szaknyelv oktatása a csoportokban
A szaknyelvoktatás területén a különböző képzéstípusok szerint hasonló trendek figyelhetők
meg, ezért elegendő összevonva vizsgálni a kialakult képet. Az első idegen nyelvnél a
csoportok döntő többségében (72,2%) nincs szaknyelvoktatás. Külön kiemelendő, hogy a 9.
és 10. évfolyamon szinte egyáltalán nincs, a csoportok között csak elvétve akad pár
százaléknyi, ahol erre időt szakítanak.
Megállapítható továbbá, hogy a szakoktatók gyakorlatilag nem vesznek részt a szaknyelv
oktatásában, a feladatot a nyelvtanárok vállalják fel, vagy inkább rájuk jut ez a feladat. A
csoportok kevesebb, mint 1%-a az, ahol a szakoktató egyedül, vagy a nyelvtanárral közösen
vállalkozik a szaknyelv oktatására.
Érdekesség, hogy a 13. évfolyamtól fordul a trend, több csoportban oktatnak szaknyelvet,
mint ahol nem. Figyelemreméltó, hogy ezek általában már az érettségit követő, a
munkaerőpiaci igények kielégítését célzó szakképzések. Felmerül a kérdés, hogy ha ezeknél a
képzéseknél van igény a szaknyelv oktatására, akkor az alacsonyabb évfolyamokon miért nem

foglalkoznak többet ezzel az iskolák. Amint a tanulói kérdőívre adott válaszokból látni
fogjuk, a diákoknak jelentős része nem bánná, ha így lenne. (42)
A nyelvoktatás infrastrukturális háttere az intézményekben
Az intézményi kérdőív segítségével azt is meg szerettük volna tudni, hogy milyen
infrastrukturális háttérrel rendelkeznek az intézmények. Elmondható, hogy lényegesen
magasabb arányban rendelkeznek a szükséges felszereléssel (nyelvi szaktanterem,
idegennyelvű kiskönyvtár, CD/DVD lejátszó, projektor, interaktív tábla, számítógépterem,
nyelvoktató programok, internet) az intézmények, mint amilyen arányban hiányoznak a
feltételek.
CD/DVD lejátszó, projektor, számítógépterem és Internet szinte mindenhol van, ami már
önmagában is komoly technikai hátteret jelenthet a nyelvoktatás színesebbé tételéhez. Sajnos
azonban, amint azt az óramegfigyeléseket bemutató részben látni fogjuk, a nyelvtanárok nem
igazán élnek ezekkel a lehetőségekkel. (47)
A hiányokat illetően kiemelendő, hogy sok helyen nincs külön nyelvi szaktanterem, ami azt
mutatja, hogy a szakképző intézmények jelentős részében nem kapja meg a nyelvoktatás a
megfelelő figyelmet. A legtöbben a nyelvoktató programok, a nyelvi szaktanterem és a
könyvtár fejlesztését igénylik. (48)
Iskolaidőn túli nyelvtanulási lehetőségek
Az Internet elérés az iskolák majdnem mindegyikében nem csak délelőtt, hanem délután is a
diákok rendelkezésére áll. Kérdés, hogy a magyar nyelvű használaton kívül igyekeznek-e az
iskolák a célnyelven íródott oldalak, illetve közösségek felé terelni tanulóikat. Az
intézmények felében az Interneten kívül más nyelvgyakorlási lehetőség nem biztosított. (49)
A nyelvtanárok és a szakoktatók képzettsége
Úgy tűnik, hogy intézményenként mindössze egy-egy olyan kolléga akad, aki szakoktató
létére részt tudna vállalni a nyelvoktatásban. Figyelembe véve, hogy hány különböző szakmai
tárgy van, és milyen alacsony a szakoktatók nyelvi felkészültsége, egyszerűbbnek tűnne
inkább a nyelvtanárok felkészítésére fordítani a forrásokat, hiszen a szaknyelv oktatása inkább
áll közelebb a nyelvoktatáshoz, mint a szakmai tárgy tanításához. Megfelelő szakmai

segédanyagok birtokában a nyelvtanárok minden bizonnyal jobb eredményeket
tudnának elérni, mint a nyelvvel küszködő szakoktatók. (52)
Az intézmények legnagyobb problémái saját értékelésük alapján
A felmérésben több válaszban megjelenik, hogy csak egy idegen nyelvet lehet tanulni, a
szaknyelvi oktatás hiányosságai, és a tanórán kívüli iskolai nyelvi fejlesztés nem megfelelő
volta. A tananyagok kérdésében válaszok több mint fele (51,59 százalék) a nem megfelelő
szakmai nyelvkönyveket érinti. Hasonló hangsúllyal jelenik meg a központi oktatási,
lehetőleg digitális programok hiánya (13,49 százalék), a drága (12,7 százalék) és egysíkú
(11,9 százalék) tananyagok. Nyolc válaszadó szerint a tananyagok nem felelnek meg a
tanulók tudásszintjének, hárman a helyileg fejlesztett anyagokat hiányolják. (58)
Az iskolák megoldási javaslatai a felsorolt problémákra
A kérdőív javaslatokat, véleményeket is vár a válaszadóktól arra vonatkozóan, hogyan lehetne
az általuk az előző kérdés során felsorolt problémákat orvosolni. (60)
A tananyagok tekintetében a leghangsúlyosabban említett probléma a szakmai nyelvkönyvek
hiánya volt. Hasonló a helyzet a digitális oktató programokkal is. A válaszadók azt javasolják,
hogy legyenek a tananyagok változatosabbak, olcsóbbak, kommunikáció központúak, a
tanulók szintjének megfelelőek és nem egynyelvűek. (63)
A nyelvtanárok végzettsége
A válaszadók több mint 90%-a nyelvszakos végzettségű. A tanárok végzettségéről összegezve
megállapítható, hogy az angol és német szakosok létszáma a legmagasabb. Ez megfelel a
várakozásoknak, mivel az angol és a német a leggyakrabban tanult két idegen nyelv, és a
felmért intézményben is ezeket tanulják a diákok. (72)
Szaknyelvoktatás
A kérdőívben arra is választ kerestünk, hogy milyen arányban oktat szaknyelvet az egyes
osztálytípusokban a vizsgált intézményekben a 332 nyelvtanár. A szakiskolák normál
osztályaiban oktató nyelvtanárok 72,11%-a állította, hogy tanít szaknyelvet, míg a
szakközépiskolák osztályban a válaszadók 33,81%-a. (76)

A diákok körében végzett felmérés alapján a szakiskolai tanulók 52%-a, a szakközépiskolások
71%-a válaszolta azt, hogy túl keveset foglalkoznak az iskolában a szaknyelv tanulásával.
(83)
A diákok nyelvtudása
A tanulók nyelvtudásával kapcsolatban nyelvtanáraik kritikusak, problémásnak találják mind
szóbeli, mind írásbeli teljesítményüket. (83)
Arra vonatkozóan, hogy ki a legalkalmasabb személy a szaknyelv tanítására, három állítást
tartalmazott a kérdőív. A nyelvtanárok saját magukat alkalmasabbnak tartják erre a feladatra,
mint jó nyelvtudással rendelkező szakoktató kollégáikat (88)
A nyelvtanárok szakmai kívánságai
Megjelennek a szakmai nyelv tanítására vonatkozó kívánságok is: megfelelő minőségű
szaknyelvi könyveket bocsássanak rendelkezésükre, és megfogalmaznak a szakmai nyelv
tanításával kapcsolatos kéréseket is (továbbképzés, tantervi módosítás).
Az iskola által teljesíthető kívánságok közel fele (49,54 százalék) olyan infrastrukturális
fejlesztésre utaló kérés, melyek közvetlenül növelhetik a nyelvoktatás hatékonyságát.
Idetartoznak a nyelvi, multimédiás laborok, nyelvi könyvtárak kialakítása, a tan- és
segédanyagok beszerzése. (102)
A diákok nyelvtanulási céljai
Az iskolaválasztásnál és a nyelvválasztásnál is előtérbe került a tanulók által választott
szakma/szakirány. Ennek megfelelően a nyelvtanulással elérni kívánt céljaik között is a
lista eleje felé találhatók a nyelv munkavégzés során való hasznosítására vonatkozó
állítások. (114)
A szaknyelvoktatás megítélése
Végül, de nem utolsó sorban kíváncsiak voltunk rá, hogy a diákok mennyire érzik
elegendőnek a tananyagban, illetve az órákon elhangzottakban a szaknyelv megjelenését. Az
eredmények egybecsengenek az iskolaválasztásnál és a nyelvtanulási céloknál látottakkal is,
viszont ellentétben állnak az intézmények gyakorlatával. A szakiskolai tanulók 52%-a, a

szakközépiskolai tanulók 71%-a érzi ugyanis úgy, hogy túl keveset foglalkozik az iskola
a szaknyelv oktatásával. Úgy tűnik tehát, hogy a szakképző intézményekben folyó
nyelvoktatás nem esik egybe a tanulói igényekkel. (124)
Az osztálytermi eljárások kedveltsége
Az első helyen, 100%-os maximum pontszámot elért, legkedveltebb eljárás a nyelvórai
számítógép használat. A szakmai nyelv szempontjából egyértelműen kedvező eredmény,
hogy a kedveltségi rangsorban előkelő helyen áll a diákok szakmájához kapcsolódó
tevékenység, (137)

Összefoglalás
A fentiekből kitűnik, hogy a szaknyelv oktatását szinte mindenhol a nyelvtanárok végzik, ám
mindenhol hiányként említik az ezt elősegítő szakmai idegennyelvi tan- és segédanyagokat,
mind tankönyv, mind digitális formában. A digitális segédanyagok órai, ill. délutáni
használatához szükséges infrastrukturális háttérrel általában rendelkeznek az iskolák, ennek
ellenére a tanárok ritkán veszik ezeket igénybe. A multimédiás anyagok teszteléséhez ezért
szükséges lenne egy tréning, hogy az oktatók magabiztosabban tudják használni a webalapú
szolgáltatásokat.
Okkal feltételezhető, hogy a szakképző intézményekben tanulók számára értelmes és
teljesíthető kihívást jelenthetne a nyelvi szintjükhöz, szakmai háttértudásukhoz és
érdeklődésükhöz illeszkedő szaknyelvi tananyag, amely érdekes, motiváló, és sikerrel
teljesíthető feladatokban jelenik meg. (153)
A diákok körében végzett felmérésből kiderül, hogy szívesen tanulnak/nák a szakmájukhoz
kapcsolódó szaknyelvet, valamint hogy a nyelvtanulás eszközeként is elsősorban a
számítógépet részesítik előnyben.
A diákok nyelvtanulási céljainak rangsorában elsőként szerepel, hogy szakmájukban,
munkájukban használni tudják az idegen nyelvet. (154)
A diákok nyelvtudása alacsony, ezért szakmai nyelvtnulásukhoz is ehhez alakalmazkodó
anyagokra van szükségük.

A nyelvek közül csak az angol és a német tananyagok átvétele indokolt.
2011 októberében elvégeztünk egy saját felmérést is, melyben kizárólag autós szakmákkal (is)
foglalkozó szak(közép)iskolák dolgozói vettek részt. Hasonló eredményeket kaptunk: a nyelvszakos
végzettségű nyelvtanárok nem rendelkeznek a releváns szakmai ismeretekkel, a szaknyelvtanítás
mégis az ő feladataik közé tartozik, megfelelő segédanyagok azonban nem állnak a rendelkezésükre. A
diákok nyelvtudását alacsonynak értékelik, ezért eredeti idegennyelvű anyagokat nem tudnak
használni.

Kérdőív

1. Az Önök szak(közép)iskolájában mely idegennyelvek oktatása folyik? (több válasz is
megjelölhető)

A. angol

B. német

C. francia

D. egyéb:

2. Az Önök szak(közép)iskolájában az idegennyelv-oktatás során milyen arányban keveredik
az általános nyelv és a szakmai tartalom?
A. több az általános tartalom

B. fele-fele arányban

C. több a szakmai tartalom

3. Elégedett-e az Önök iskolájában használt szakmai idegennyelv-oktatási
segédanyagokkal?
A. igen

B. inkább igen

C. inkább nem

D. nem

4. Változtatna-e ezeken a segédanyagokon?
A. igen

B. inkább igen

C. inkább nem

D. nem

5. Egyetért-e Ön azzal, hogy a végzős diákoknak a szakmájukhoz kapcsolódó idegennyelvi
terminológiát is ismerniük kell?
A. igen

B. inkább igen

C. inkább nem

D. nem

6. Úgy érzi, hiányoznak a megfelelő források, segédeszközök a nyelvoktatás szakmai
tartalommal való megtöltéséhez?
A. igen

B. inkább igen

C. inkább nem

D. nem

7. Szeretné, hogy rendelkezésre álljanak ezek a források, oktatási segédeszközök?
A. igen

B. inkább igen

C. inkább nem

D. nem

8. Használná ezeket a forrásokat a mindennapi oktatás során, akár elsőszámú tananyagként
is?
A. igen

B. inkább igen

C. inkább nem

D. nem

9. Az alábbiak közül jelenleg melyik segédanyagot veszi leginkább igénybe oktatási
tevékenysége során? (több válasz is megjelölhető)
A. tanári módszertan

C. szótár

B. munkafüzet

D. internetes oktatási portál

10. Ha lenne megbízható szakmai idegennyelvi tananyag, a fenti eszközöket csak kiegészítő
forrásként használná ?
A. igen

B. inkább igen

C. inkább nem

D. nem

11. Az alábbiak közül melyiket használná kiegészítő forrásként? (több válasz is megjelölhető)
A. tanári módszertan

C. szótár

B. munkafüzet

D. internetes oktatási portál

12. Tetszik-e Önnek a ma bemutatott szakmai idegennyelv-oktatási anyag tartalma?
A. igen

B. inkább igen

C. inkább nem

D. nem

13. Tetszik-e Önnek a ma bemutatott szakmai idegennyelv-oktatási anyag szerkezete?
A. igen

B. inkább igen

C. inkább nem

D. nem

14. Tetszik-e Önnek a ma bemutatott szakmai idegennyelv-oktatási anyag kinézete?
A. igen

B. inkább igen

C. inkább nem

D. nem

15. Ön szerint milyen szintű nyelvtudással kellene belépni a munkerőpiacra a végzett
szakiskolai tanulóknak? (a Közös Európai Referenciakeret szintezése)
A. A1 – minimumszint

C. B1 – küszöbszint

E. C1 – haladó

B. A2 - alapszint

D. B2 – középfok

F. C2 – mesterfok

16. Ön szerint jelenleg milyen szintű nyelvtudással lépnek be a munkerőpiacra a végzett
szakiskolai tanulók?
A. A1 – minimumszint

C. B1 – küszöbszint

E. C1 – haladó

B. A2 - alapszint

D. B2 – középfok

F. C2 – mesterfok

17. A ma bemutatott oktatási anyag 1-3. évfolyam munkafüzeteiben és az eLearningben
a feladatleírások milyen nyelven szerepljenek?
A. csak magyarul
nyelven

B. magyarul és idegen nyelven is

C. csak idegen

18. A ma bemutatott oktatási anyag 4-5. évfolyam munkafüzeteiben és az eLearningben
a feladatleírások milyen nyelven szerepljenek?
A. csak magyarul
nyelven

B. magyarul és idegen nyelven is

C. csak idegen

19. Kérjük, nevezzen meg 3 témát, amivel Ön a szakmai idegennyelv-oktatói tevékenysége
során elsősorban foglalkozni szokott:
A.
1.
____________________________________________________________________

téma:

B.
2.
____________________________________________________________________

téma:

C.
3.
____________________________________________________________________

téma:

20. Kérjük, nevezzen meg 3-3 olyan funkciót, amit feltétlenül szükségesnek talál a portál
tanári, ill. diák felületén:
A. tanári felület:

B. diák felület:

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

21. Egyéb:

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket.
A megadott információkat az Egész életen át tartó tanulás Leonardo da Vinci innovációtranszfer
pályázati anyag beadásához szükséges „célcsoportok szükségleteinek elemzésének“ elkészítéséhez
használjuk fel.

A workshop szervezői

