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1. A FELMÉRÉS ELİZMÉNYEI,
ELMÉLETI HÁTTERE ÉS CÉLJAI

1.1. Elızmények
A nemzetközi viszonylatban is innovatív kezdeményezésnek számító nyelvi elıkészítı
évfolyam a 2004/2005-ös tanévben indult, beindítását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 2003. június 23-án elfogadott módosítása tette lehetıvé a gimnáziumok és
szakközépiskolák számára. A jogszabály elıírja, hogy a kötelezı tanórai foglalkozások
legalább 40 százalékát idegen nyelvi képzésre kell fordítani, valamint a tanulókat az emelt
szintő idegen nyelvi érettségire emelt szintő oktatás keretében fel kell készíteni. Ez a 9.
évfolyamon heti legalább 11 nyelvórát jelent egy teljes tanéven át, és a következı tanévekben
heti 5 nyelvórát, a sikeres érettségiig. A középiskolai tanulmányok lezárása a NYEK-en
induló tanulók esetében a 13. évfolyamra kerül át.
A nyelvi elıkészítı évfolyam beindításának lehetıségével a 2004/2005. tanévben 407 iskola
élt. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól kapott lista alapján a 2008/2009-es tanévben, az
iskolák életében történt átalakulások (összevonások, megszőnések) miatt, 398 intézményben
folyt NYEK évfolyamos képzés. Mivel az iskolák az elsı év óta minden tanévben eggyel
bıvíthették NYEK évfolyamos osztályaik számát, az ilyen képzésre járó tanulók száma
dinamikusan nıtt: a 2004/2005. tanévben 11 834, míg a 2007/2008. tanévben már 16 991
NYEK-es diák volt.
A 2003-ban útjára indított, az akkori Oktatási Minisztérium által kidolgozott és a kormány
által jóváhagyott „Világ – Nyelv, az idegennyelv-tudás fejlesztése” programnak a nyelvi
elıkészítı évfolyamon biztosított intenzív nyelvoktatás a legnagyobb horderejő, a
leghosszabb és egyben a legnagyobb költségvetéső részét képezi. A nyelvi elıkészítı
évfolyamon tanulókra az intézmények a központi költségvetésbıl kiemelt normatívát kapnak.
A fentiek kiegészítéseképpen a közoktatási törvény 2006. évi módosítása alapján a NYEK
képzés még több tanuló részére lesz elérhetı: a 2010/11. tanévtıl az adott évfolyamon
indítható osztályok számának figyelembevételével meg kell szervezni a nyelvi elıkészítı
évfolyamot, ha ez a jelentkezık létszáma alapján indokolt.
A nyelvi elıkészítı évfolyammal induló képzésben a nyelvoktatás kereteit a fent hivatkozott
törvény a minimum óraszámok és az emelt szintő érettségire való felkészítésre vonatkozóan
határozta meg, egyebekben a közoktatási törvény megfelelı paragrafusai az érvényesek.
Idevonatkozó módosítás történt emellett az esélyteremtés érdekében a középfokú iskolai
beiratkozás szabályozásában: a 2008/2009. tanévtıl kezdve a NYEK-et indító középiskolák
nem szervezhetnek olyan írásbeli felvételi vizsgákat, amelyek az idegen nyelvi elıismereteket
vizsgálják, csak a központilag elkészített írásbeli anyanyelvi és matematikai
kompetenciaalapú feladatsorokat alkalmazhatják. Ez a döntés azért született, hogy a hozott
nyelv és az abból elért szint ne lehessen kizáró tényezı a NYEK-re történı felvételkor.
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A törvényben meghatározottakon túl, az iskolák a tartalmi és szervezési kérdésekben saját
hatáskörükben dönthettek, ehhez számos ponton segítséget nyújtottak a minisztérium által
biztosított elıkészítı lépések. A nyelvtanárok felkészítése érdekében négy alkalommal
(háromszor ingyenesen, egyszer 50%-os térítéssel) került megszervezésre az a 30 órás
akkreditált képzés, amelyet szakértık a NYEK képzés elıkészítésére állítottak össze. A
továbbképzésen a NYEK alapvetı céljainak és keretének bemutatásán túl a hangsúly azon
osztálytermi eljárások megismertetésén volt, amelyek gyakorlására az intenzív nyelvoktatás
még nagyobb teret enged. Külön figyelmet fordítottak a differenciált oktatás lehetıségeire a
tanulók egyéni különbségeinek figyelembe vételével.
A továbbképzések mellett évente megrendezésre kerül a NYEK konferencia, ahol a
nyelvtanárok további módszertani lehetıségekkel ismerkedhetnek meg, valamint fórumok
keretében közvetlenül kérdezhetnek, megoszthatják véleményüket a minisztérium
képviselıjével és egymással is. A folyamatos tapasztalatcsere érdekében 2004-ben a
minisztérium elindított egy NYEK portált is, azonban ez érdeklıdés hiányában késıbb
megszőnt. A fentiekkel kapcsolatban minden részlet megtalálható a minisztérium portáljának
Világ – Nyelv szekciójában, az aktuális és archívum címszavak alatt.
A Világ – Nyelv pályázati csomag keretében is volt lehetıség a NYEK fejlesztésére: a 2005.
pályázati évben az ezt a képzési formát mőködtetı intézmények egy szakértık által
összeállított kérdéssor segítségével beszámolót készítettek arról, hogyan valósítják meg ık a
NYEK-et. A beszámolók közül a legjobbak, összesen 13 leírás bekerült egy „jó gyakorlat”
példatárba, amely azóta is mindenki számára elérhetı (A nyelvi elıkészítı évfolyamon
megvalósított jó gyakorlat bemutatása, példatár, 2006)). A pályázat lehetıséget nyújtott arra,
hogy az iskolák megosszák tapasztalataikat a többi intézménnyel, ugyanakkor egyfajta
önértékelést is végezzenek saját gyakorlatuk felmérésére, további döntéseik megkönnyítésére.
A legjelentısebb intézkedés a NYEK évfolyamon tanított idegen nyelvi tantervek és
tanmenetek kidolgozásának segítésére a különbözı ajánlások, segédletek összeállítása és
elérhetıvé tétele volt. A következı, az OKM portáljáról (Világ – Nyelv címszó, aktuális és
archívum címek alatt) letölthetı dokumentumok készültek el szakértık bevonásával:
•

Ajánlás a NYEK-kel induló oktatás idegen nyelvi tartalmához

•

Segédlet a NYEK-kel induló oktatás 9. évfolyama idegen nyelvi tantervének
kialakításához

•

Ajánlás a NYEK-kel induló oktatás 10-13. évfolyamainak idegen nyelvi munkájához

•

Tanmenetjavaslat a NYEK számítógépes nyelvóráihoz

A dokumentumok (lásd Hivatkozások) átfogó tantervi és módszertani ajánlásokat
tartalmaznak az idegen nyelv(ek) tanításához a 9. (intenzív év) és a 10-13. évfolyamokra
többek között a következık meghatározásával: általános és közvetlen célok, tanult nyelvek
száma és köre, fejlesztési feladatok, javasolt bemeneti és kimeneti szintek, szervezési és
tervezési kérdések, tanári együttmőködés módjai, szintfelmérés, tananyag kiválasztása,
tanmenetírás, értékelés megtervezése. Tanmenetjavaslat készült a nyelvtanítás és az
informatika tantárgy integrálására is: 36 órára angol és német nyelvbıl a gyakorlatban
azonnal használható óratervek kerültek kidolgozásra.
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Az OM módszertani ajánlása a program céljait az alábbiakban határozza meg. A nyelvi
elıkészítı évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás általános céljai a következık:

•

a középiskolát elvégzı fiatalok közül minél többen magas szintő,
használható nyelvtudással hagyják el a közoktatást,

•

a nyelvtanulásra és informatikára szánható év lehetıséget ad a
különbözı háttérrel érkezık tudásának összehangolására és intenzív
fejlesztésére, így esélyteremtı és hátránykompenzáló hatással bír,

•

megfelelı alapot adhat ahhoz, hogy a jövıben a felsıoktatás a
szaknyelvi képzés terévé váljon és mindenki egyenlı esélyekkel
indulhasson a hazai és a nemzetközi munkaerıpiacon.

Közvetlen céljai:

•

a 9. évfolyamon tanulók intenzív nyelvtanulási keretek között
idegen nyelv(ek)bıl olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek
birtokában tanulmányaik végén sikerrel tehetnek emelt szintő nyelvi
érettségi vizsgát,

•

a tanulókban kedvezı attitődöt és motivációt alakítson ki a nyelvek,
a hozzájuk tartozó kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt,

•

a megfelelı tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásával és
átadásával a tanulók váljanak képessé nyelvtudásuk önálló
fenntartására és továbbfejlesztésére.

A kitőzött célok teljesülésének értékelése és a folyamat monitorozása céljából a minisztérium
több felmérést is készíttetett az elmúlt ötéves idıszakban. A NYEK évfolyam elsı
(2004/2005-ös) tanévének tapasztalatairól két vizsgálat készült (Nikolov, Ottó és Öveges,
2005 a és b; Nikolov és Ottó, 2006), amely a diákok általános iskolában szerzett nyelvtanulási
tapasztalatait, a NYEK évfolyammal kapcsolatos attitődjeit, nyelvtanulási motivációját és
képességeit, az osztálytermi eljárások gyakoriságát, illetve ezek kapcsolatát vizsgálta. A
NYEK évfolyam során a tanulók nyelvtudásában bekövetkezett változásokat a tanév elején és
végén kérdıívekkel és nyelvtudásmérı, illetve nyelvérzékmérı tesztek segítségével egy 64
iskolából álló reprezentatív mintán mértük fel. Az eredmények azt mutatták, hogy a tanulók
nyelvtanulási motivációja a tanév elején tapasztalt kedvezıhöz képest tovább erısödött,
nyelvtudásuk dinamikusan fejlıdött, bár az eredmények széles skálán helyezkedtek el, és
szóródásuk nagy volt, ami lényeges egyéni különbségekre utalt. A felzárkóztatás kevésbé
bizonyult sikeresnek: azok a tanulók, akik ebbıl a célból választották a programot, kevésbé
jól teljesítettek a nyelvtudásmérı teszteken, mint azok a társaik, akiket a nyelv szeretete
vonzott a NYEK évfolyamra.
Egy évvel késıbb, 2006 tavaszán, az akkor 9. és 10. évfolyamos diákoktól, tanáraiktól, az
intézmények vezetıitıl, valamint osztálytermi megfigyelésekkel győjtött adatok elemzésére
került sor (Nikolov és Öveges, 2006). A felmérésbe bevont résztvevık támogatták és
4

folytatandónak tartották az intenzív nyelvtanulási programot. Az intézmények vezetıi és
nyelvtanárai szerint a program tükrözi a diákok és a szülık igényeit, és a NYEK évfolyam
kihívásainak meg tudnak felelni. Úgy értékelték, hogy a program lehetıséget biztosít a
csökkenı diáklétszám miatt fenyegetı problémák konstruktív áthidalására, és a munkát a
válaszadók többsége hatékonynak, a kitőzött célok teljesülését közül elsısorban a
nyelvtanulás, a kedvezı attitőd és motiváció területén jónak értékelte. Az eredmények között
kiemelték a diákok használható nyelvtudása mellett, a nyelvtanárok közötti szorosabb
együttmőködést, a jó tanár-diák kapcsolatot, a diákok tanuláshoz, iskolához, diáktársaikhoz
való pozitív viszonyát, önértékelésük és önbizalmuk kedvezı alakulását. Az osztálytermi
megfigyelések során a frontális óravezetés volt jellemzı, de a kommunikatív nyelvtanítás
elemei (pár- és csoportmunka, jelentésközpontú feladatok) gyakoriak voltak.
A felmérésekrıl készült jelentéseket a résztvevı intézmények megkapták, illetve az
Internetrıl szabadon letölthetıek a mai napig (ld. Hivatkozások). A programról az
Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet is készített hatásvizsgálatot 2007-ben 200 iskola
igazgatójával és tanulóival felvett kérdıíves és interjús adatfelvétel alapján (Fehérvári, 2007).
A vizsgálatok folytatásaként és egyben lezárásaként került sor a jelen, A nyelvi elıkészítı
évfolyam értékelése: 2004/2005 – 2008/2009 címő átfogó felmérésre 2009 tavaszán, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a program elsı ötéves ciklusának végén.

1.2. Rövid elméleti háttér
A NYEK évfolyam nyelvpedagógiai hátterét az a széles körben elfogadott, de alig kutatott,
ezért empirikus adatokkal hiányosan alátámasztott feltételezés adja, amely szerint az intenzív
nyelvtanulás általában hatékonyabb az azonos óraszámú, hosszabb idıre elhúzott
nyelvtanulásnál. A hazai kontextusban a hagyományos emelt óraszámú nyelvi tagozatos
osztályok, a két tanítási nyelvő iskolák ún. nulladik évfolyamainak eredményei szolgálnak
kiindulási alapul, de átfogó, megbízhatóan dokumentált összehasonlító vizsgálatról nincs
tudomásunk.
Közismert tény, hogy hazánkban évtizedek óta a nyelvtanulás és nyelvtudás komoly kihívást
és egyben vonzerıt is jelent a közoktatásban, mivel hiánya számos területen problémát okoz.
A közoktatási intézmények a jó minıségő nyelvtudást minél korábbi kezdéssel, emelt szintő
óraszámmal, két tanítási nyelvő programokkal, az angol nyelv felajánlásával, két idegen nyelv
elérhetıvé tételével igyekeznek biztosítani. Mindezek mellett a tanulókat képességek szerinti
csoportokba osztják. Mindezeken túl, a hazai közoktatásban a családi háttér szorosan
összefügg az iskolai teljesítményekkel, és ez a nyelvtudás esetében is így van. Minél jobb
képességő egy tanuló, és minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek szülei, annál
valószínőbb, hogy a lehetı legkorábban, a lehetı legmagasabb óraszámban tanul angolul, és
további egy vagy két másik nyelvet is tanul – sikerrel. Ezért a magasabb óraszám több más
tényezıvel együtt fejti ki hatását, és a magasabb szintő nyelvtudás elérésének csupán egyik
meghatározó faktora (Csapó, 2001, Nikolov, 2007, Vágó, 2007).
Ezt támasztja alá, hogy nemzetközi összehasonlításban a nyelvtanulásra fordított óraszámokat
tekintve a NYEK évfolyam bevezetése elıtt is kiemelt helyen álltunk. Magyarországon
legkevesebb 9 éven át, minimum 984 nyelvórán vesznek részt a középiskolát végzettek,
nyelvi csoportokban. Az átlag gimnáziumokban 1363, szakközépiskolákban 1240 nyelvóra
(Vágó, 2007, 165. o.). Dániában 6 évig tart a kötelezı nyelvtanulás, összesen 510 órában,
5

Finnországban és Svédországban 6 vagy 9 éven át tanulnak idegen nyelvet 456-480 órában,
Ausztriában 9 éven át 630 órában, és mindenütt osztályokban (Key data on teaching
languages at school in Europe, 2005, 74. o.). A számokból látható, hogy a minél több óra
nem feltétlenül jelent jobb nyelvtudást. Idehaza gyakran hivatkoznak arra, hogy az említett
országokban az osztálytermi lehetıségeken túl nagyobb mértékben elérhetı az idegen nyelv
(pl. nem szinkronizált filmek), illetve a magyar nyelv sajátosságai is okozhatnak
nehézségeket, ezek lehetséges magyarázatok, de rájuk vonatkozóan konkrét kutatási
eredményre nem támaszkodhatunk, egyetlen kivétellel. A horvát és magyar nyolcadikosok
azonos angol nyelvi tesztekkel felmért nyelvtudásában szignifikáns különbségeket találtak a
horvát tanulók javára, annak ellenére, hogy késıbb kezdtek angolul tanulni, egész
osztályokban, heti 3 órában, mind magyar diáktársaik, akik elıbb kezdtek, magasabb
óraszámban és kisebb csoportokban (Mihaljevic Djigunovic, Nikolov és Ottó, 2006).
Vannak hazai mérési adatok is az óraszám és a nyelvtudás közötti összefüggésre
vonatkozóan: 2003-ban 6. és 10. évfolyamos angolul és németül tanuló diákok reprezentatív
mintáján végzett kutatásban szignifikáns eltérés volt az eltérı óraszámban tanuló diákok
csoportjainak nyelvtudása között, de a korrelációk (0,4 körüli) értékei gyenge kapcsolatra
engedtek következtetni (Józsa és Nikolov, 2006). A legmagasabb óraszámban németül tanuló
10. évfolyamosok ugyanakkor szignifikánsan rosszabbul teljesítettek, mint a kevesebb órában
tanuló csoportok. Lényegesen szorosabb kapcsolat jellemzi a családi háttér, a képességek és a
nyelvtudás szintje közötti összefüggést az említett és a 6., 8. 10. és 12. évfolyamon végzett
szintén átfogó kutatásban (Csapó, 2001, Csapó és Nikolov, 2009). Ezek a trendek nem csupán
a nyelvtudásra jellemzıek, hanem közismerten a magyar közoktatás egészére (ld. Fazekas,
Köllı és Varga, 2008).
A nyelvelsajátítási kutatások nemzetközi és hazai eredményeibıl megállapítható, hogy a
nyelvtanulás eredményét a nyelvérzék, az attitődök és motiváció, a szülıi háttér, a tanult
nyelv státusza, valamint a nyelvtanítás minısége befolyásolja (Csapó, 2001, Ellis, 1994, Józsa
és Nikolov, 2006, Nikolov, 2007). Ez utóbbi a legnehezebben mérhetı sokszínő tényezı,
amelynek egyik összetevıje az intenzitás.
Ami az ideális életkort illeti, a leghatékonyabban a serdülık tanulnak idegen nyelveket
(Krashen, Long és Scarcella, 1979, Nikolov, 2004), mivel a természetes nyelvelsajátítási
képességüket és tudatos nyelvtanulási stratégiákat egyaránt jól tudják kamatoztatni. Ebbıl a
szempontból a NYEK intenzív évfolyam a 9. évfolyamon éppen a megfelelı idıszakra került.
A nyelvérzék a tanulás sebességét határozza meg, ezért logikus feltételezés, hogy azonos
nyelvtudásszint eléréséhez a gyengébb képességő tanulónak hosszabb idıre, több nyelvórára
van szüksége. Ebbıl következıen, a hátrányok kompenzálásának hatékony útja lehet az
intenzív nyelvtanulás. A másik meghatározó, folyamatosan, dinamikusan változó tényezı a
nyelvtanulási motiváció, amelyben a célok, az attitődök, tapasztalatok, az osztálytermi
folyamatok együttesen hatnak. A NYEK évfolyam elsı tanévének értékelésekor azt találtuk, a
tanulók nyelvtanulási motivációja igen kedvezı volt. Ugyanakkor akik a felzárkózás miatt
választották ezt a képzést, azoknak kevésbé sikerült a tanult nyelven jól megtanulnia, mint
annak, aki a nyelv szeretete miatt csatlakozott (Nikolov, Ottó és Öveges, 2005b).
Kiemelt szerepet játszik a nyelvtanulás sikerében a tanult nyelv státusza. Az angol
világnyelvvé válásával az utóbbi két évtizedben rendkívüli változásoknak vagyunk tanúi. Az
angol térnyerése a sokáig legnépszerőbb német térvesztésével jár együtt (Dörnyei, Csizér és
Németh, 2006), amit nem csak a nyelvtanulási motiváció változása, hanem az a tény is
dokumentál, hogy az angolul tanuló magyar diákok nyelvtudása rendre magasabb szintő, mint
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németül tanuló diáktársaiké (Csapó, 2001, Józsa és Nikolov, 2006, Nikolov, Ottó és Öveges,
2005 a és b). Ebben a szülıi háttér és a képességek játszanak meghatározó szerepet. A hazai
közoktatásban a tanulók jelentıs arányban nem azt a nyelvet tanulják, amit szeretnének
(Nikolov, 2007, Vágó, 2007).
Az általános iskolában elért nyelvtudás szintje gyakran nem kielégítı és a középiskolák nem
arra építenek, amit és ahogyan a tanulók tudnak. A 2003/2004-es tanévben „a 9. évfolyamos
tanulók csaknem kétharmada nulláról vagy alapszintrıl kezdi, vagy újrakezdi az elsı idegen
nyelv tanulását” (Vágó, 2007, 155. o.). A NYEK évfolyam beindításának szükségességét az a
tény is alátámasztotta, hogy a középiskolai tanulmányaik végére nem tudnak a tanulók
használható nyelvtudásra szerte tenni minimum 9 éves nyelvtanulás után sem.

1.3. A felmérés céljai
A jelen vizsgálat célja az, hogy felmérje és értékelje az elsı, 2004/2005-ben indult nyelvi
elıkészítı évfolyamot, valamint az azt követı négy évet abban a tanévben, amikor az elsı
NYEK évfolyamos osztályok befejezik középiskolai tanulmányaikat. A felmérés koherens
keretben, több szempontból és szinten értékeli a NYEK évfolyam céljainak megvalósulását,
és feltárja az intenzív nyelvtanulásban rejlı lehetıségeket, az eredményeket és nehézségeket.
Az adatok elemzése remélhetıleg segítségül szolgál majd oktatáspolitikai irányelvek
kialakításában, emellett támogatást nyújthat az intézmények mindennapi gyakorlatában. A
felmérésben az alábbi általánosan megfogalmazott kérdésekre keresünk választ.

•

Hogyan alakult az elmúlt 5 tanév során a
NYEK évfolyamos képzések népszerősége?

•

Mennyiben valósultak meg a NYEK évfolyam céljai?
- Hány diák tett sikeres emelt szintő érettségit?
- Hogyan alakult a diákok nyelvtanulási motivációja?
- Mennyiben váltak autonóm nyelvtanulókká a diákok?
- Mennyiben szolgálta a NYEK évfolyam
a felzárkózást és esélyegyenlıséget?

•

Mi az iskolák vezetıinek véleménye a NYEK évfolyamról
és az azt követı 4 tanévrıl?

•

Mi a tanulók véleménye a NYEK évfolyamról
és az azt követı 4 tanévrıl?

•

Mi a nyelvtanárok véleménye a NYEK évfolyamról
és az azt követı 4 tanévrıl?

•

Mi a szülık véleménye a NYEK évfolyamról
és az azt követı 4 tanévrıl?
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A felmérés elsı szakaszába minden 2008/2009. tanévben nyelvi elıkészítıs osztályt indító
középiskolát bevontunk, hogy kiderítsük, az öt év alatt hogyan alakult a NYEK évfolyamos
osztályok száma. Annak érdekében, hogy az elsı tanévrıl öt év távlatából képet kapjunk, a
felmérés második szakaszában azt a 64 intézményt kértük fel újból a részvételre, amelyek a
2004/2005. évi NYEK felmérés reprezentatív mintáját alkották. Ily módon lehetıség adódott
az elsı tanulói csoportok nyomon követésére, és a vélemények, eredmények összevetésére az
elsı és az utolsó középiskolai tanévben. Így, ezen új képzési forma bevezetésérıl,
folyamatáról és kimenetérıl kaptunk átfogó képet öt év távlatából. A harmadik szakaszban,
azaz az idegen nyelvi érettségi eredmények vizsgálata során az Oktatási Hivatal által
rendelkezésünkre bocsátott adatbázisból dolgoztunk.
1.3.1. táblázat:
A felmérés adatgyőjtı eszközei és a felkért válaszadói csoportok
Fordulók

Adatgyőjtı
eszközök

Felkért válaszadók

1. forduló

online intézményi
kérdıív

398, a 2008/2009. tanévben NYEKet indító intézmény

online nyelvtanári
kérdıív

az intézmény minden nyelvtanára,
aki tanította a megkérdezett diákokat

papír alapú
nyelvtanári kérdıív

két nyelvtanár minden intézménybıl

online tanulói kérdıív

minden, most 13. évfolyamos, a
2004/2005. tanévben nyelvi
elıkészítıs osztályban indult tanuló

papír alapú kérdıív

a most 13. évfolyamos, a 2004/2005.
tanévben nyelvi elıkészítıs
osztályban indult tanulók közül
intézményenként négy fı

papír alapú kérdıív

a most 13. évfolyamos, a 2004/2005.
tanévben nyelvi elıkészítıs
osztályban indult tanulók szülei

2. forduló

Oktatási Hivataltól kapott adatbázis
(idegen nyelvi érettségi eredmények)

3. forduló

A vizsgálat elsı szakaszában egy online intézményi kérdıív megválaszolására kértünk fel
minden 2008/2009. tanévben nyelvi elıkészítıs osztályt indító középiskolát névtelenül és
önkéntes alapon. A felkérést összesen 398 intézménybe juttattuk el az OKM által
rendelkezésünkre bocsátott adatbázis alapján. A második szakaszba a korábbi felmérés
résztvevıit, 64 intézményt kívántunk bevonni, közülük 62 vállalta el a felkérést. A
vizsgálatban a hagyományosan felkért válaszadók – intézményvezetık, tanárok, diákok –
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mellett a szülıket is bevontuk. A felmérés szakaszait, adatgyőjtı eszközeit, valamint a felkért
válaszadói csoportokat és ezek számát az 1.3.1. táblázat részletezi. A felkért válaszadók
adatgyőjtı eszközönként különbözı, de minden esetben magas visszaküldési aránnyal (5192%) vettek részt a felmérésben.
A dokumentum közvetkezı részében a felmérés résztvevıit, majd az adatgyőjtı eszközöket,
és a lebonyolítás lépéseit ismertetjük. Az eredmények elemzése 7 részre tagolódik. A kutatás
elsı fordulójában beérkezett internetes kérdıívek adatai közül elsıként az intézményektıl
kapott válaszokat, majd a nyelvtanárok és a diákok véleményét tekintjük át. A reprezentatív
mintában szereplı 62 iskola nyelvtanárainak, tanulóinak, és a szülıknek a nyitott kérdésekre
adott válaszait ebben a sorrendben elemezzük. Végül az Oktatási Hivatal adatai alapján, az
érettségi eredmények statisztikai elemzését tesszük közzé. A felmérés tanulságainak
összegzését a hivatkozások listája követi. A dokumentum függelékében minden dokumentum
(felkérés, lebonyolítási útmutató, adatlap, kérdıív) megtalálható.
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2. RÉSZTVEVİK
A felmérés elsı szakaszában az online intézményi kérdıív kitöltésére minden érintett iskolát,
azaz a 2008/2009. tanévben nyelvi elıkészítı évfolyamot indító középiskolát felkértünk. Az
Oktatási és Kulturális Minisztérium által rendelkezésünkre bocsátott címlistában 398 ilyen
intézmény szerepel, közülük mindenhová eljuttattuk elektronikus úton a felkérést és az
adatgyőjtı eszköz kitöltési segédletét. A kérdıívet összesen 267 középiskola töltötte ki, ami
67 százalékos visszaküldési arányt jelent. A magas visszaküldési arány egybeesik a korábbi
felmérések során tapasztalt kedvezı együttmőködési hajlandósággal. A NYEK évfolyamot
indító intézmények érdeklıdnek a felmérések iránt, nyitottak az értékelésre és
tapasztalatszerzésre. A 67 százalék különösen magas arány, annak tükrében, hogy a
válaszadás önkéntes volt. Mivel az intézmények névtelenül töltötték ki a kérdıívet, a választ
nem adókat nem tudtuk beazonosítani, így nem volt módunk megkérdezni, miért nem vettek
részt.
A második szakaszban az adatgyőjtésbe azokat az intézményeket kívántuk ismét bevonni,
amelyek részt vettek a nyelvi elıkészítı évfolyamos felmérésben a 2004/2005. tanévben.
Abban a vizsgálatban egy 64 iskolából álló, több szempontból reprezentatív minta szerepelt,
amely egy statisztikai program segítségével került kiválasztásra. A populációt azok a
2004/2005. évben nyelvi elıkészítı évfolyamot indító iskolák alkották, amelyek vállalták a
részvételt. Mivel igen nagy számú intézmény vállalkozott a felmérésre, ez a mintaválasztást
érdemben nem befolyásolta. A választás két meghatározó szempontja a földrajzi
elhelyezkedés (régió és fıváros/vidék) és az iskola típusa (gimnázium/szakközépiskola) volt.
Ezeket az arányszámokat figyelembe véve, a nyelvi elıkészítıt indító intézmények 16
százaléka, összesen 64 iskola került be a mintába.
A 2009. évi felmérésben való részvételt 64 iskolából 62 elsı megkeresésre vállalta, ezzel is
tükrözve a NYEK-es iskoláknál a korábbiakban is megnyilvánuló pozitív hozzáállást. A kettı
kimaradó iskola döntését nem indokolta. A 97 százalékos részvétel igen magas arány, a
kimaradók érdemben nincsenek hatással az eredményekre, az összevetés lehetıségére. A 62
iskolában a 2004/2005. tanévhez képest, a jelen felmérést kevésbé befolyásoló változások
(például összevonás, névváltozás) mellett két esetben történt jelentıs módosulás. Kettı
középiskola megszőnésével a jogutódokhoz az érintett osztályok töredéke (4 és 9 tanuló)
került át, a nyelvtanárok közül pedig egy sem, így ezekben az iskolákban csak a fellelhetı
tanulókat és szüleiket tudtuk a vizsgálatba bevonni. A felmérés két fordulójának résztvevıit és
számukat adatgyőjtı eszközönként a 2.1. táblázat mutatja be.
A 62 iskolában az intézményi kérdıív kitöltésén túl minden nyelvtanárt megkértünk arra,
hogy adjanak válaszokat egy online nyelvtanári kérdıív kérdéseire. Ezt 58 iskolában összesen
320 fı tette meg. Két kollégát - lehetıleg a 2004/2005. tanévben nyelvi elıkészítın tanítók
közül - egy papír alapú kérdıív kitöltésére is felkértünk, ebben a formában 59 iskolából
összesen 114 nyelvtanártól győjtöttünk adatokat rövid esettanulmányokhoz.
A korábbi felmérésben résztvevı, most 13. évfolyamos osztály tanulói egy online kérdıívet
töltöttek ki. A 2004/2005. évi 1886 tanulóból 1795 fıt kértünk fel válaszadásra - a csökkenést
nagyrészt a fent leírt iskolai változások és a kimaradó intézmények indokolják. Ez
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alkalommal 60 intézménybıl összesen 1079 fı adott választ, ami 60 százalékos arány. A
különbségeket a résztvevı iskolák nem indokolták, számon pedig, az önkéntesség elve miatt,
nem kérhettük. Közülük az iskola választása alapján két sikeres és két kevésbé sikeres
nyelvtanulótól papíron kértünk válaszokat, hogy az ı esetükben rövid esettanulmányokon
elemezhessük az ötéves NYEK évfolyamos pályájukat. Ezt az adatgyőjtı eszközt 61 iskolából
összesen 227 tanulótól kaptuk vissza.
2.1. táblázat:
A felmérés résztvevıi a kitöltött mérıeszközök szerint
Forduló

Eszköz

Résztvevık

Intézményi kérdıív (online)

267 intézmény

2. forduló

Nyelvtanári kérdıív (online)

320 nyelvtanár

62 intézmény
bevonásával

Tanulói kérdıív (online)

1. forduló
398 intézmény
bevonásával

1079 tanuló

Nyelvtanári kérdıív (papír)

114 nyelvtanár

Tanulói kérdıív (papír)

227 tanuló

Szülıi kérdıív (papír)

910 szülı

Az érintett tanulók szüleihez is eljuttattunk az intézményeken keresztül egy papír alapú
kérdıívet, a korábbi felmérés tanulói létszáma alapján 1795 példányban. 61 intézménybıl
összesen 915 kitöltött szülıi kérdıív jutott vissza hozzánk. Ezek közül ötöt a szülıi válaszok
elemzésénél leírtak alapján (5.6. rész) nem tudtunk hitelesnek tekinteni, így a végsı
válaszadási arány 51 százalék, ami az önkéntességet, a megkeresés közvetettségét és az ennek
a válaszadói körnek az igen ritkán történı bevonását figyelembe véve szintén nagyon magas
arány.
A második szakaszban a 62 intézménytıl adatgyőjtı eszközönként különbözı számban
kaptunk vissza adatokat. 57 intézmény, a 62 iskola 92 százaléka töltötte ki mindegyik eszközt.
Minden iskola kitöltött legalább kettı adatgyőjtı eszközt az intézményi kérdıíven túl, de
minden eszköz esetében volt 1-4 intézmény, akik nem adtak választ.
Összességében, a magas visszaküldési arányok alapján elmondható, hogy az intézmények
többsége szívesen mutatja be a NYEK helyi tervezésének, megvalósításának lépéseit és osztja
meg tapasztalatait. A válaszadási arány egészében véve megfelelı alapot ad az eredmények
általánosításához.
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3. ADATGYŐJTİ ESZKÖZÖK
A felmérés három részbıl állt. Az elsı szakaszban, mely idıben részben egybeesett a
másodikkal, egy Internet alapú kérdıív segítségével minden olyan intézménytıl adatokat
kértünk, amelyekben a 2008/2009. tanévben NYEK évfolyam indult.
A második szakaszban a reprezentatív mintában szereplı intézmények nyelvtanárai és a
NYEK évfolyamon 2004/2005-ös tanévben 9. évfolyamos diákok egy-egy online kérdıív
kérdéseire válaszoltak, valamint intézményenként két nyelvtanár, négy érintett tanuló és az
összes szülı számára papír alapú kérdıív is készült. Az alábbiakban ezeket a kérdıíveket és
adatlapokat ismertetjük, közülük mindegyik megtalálható a Függelékben.
A harmadik részben a 2008/2009. tanévben középiskolai tanulmányaikat befejezı, nyelvi
elıkészítı évfolyamon indult tanulók idegen nyelvi érettségi eredményeit elemeztük az
Oktatási Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott adatbázis segítségével.

3.1. Intézményi kérdıív
Az intézményi kérdıív 12 kérdésére Interneten keresztül, a felmérés portálján kértük a
válaszokat beírni (kérdıívet lásd A1. függelék). A hét zárt kérdés esetében a válaszokat
választógombok, jelölınégyzetek és legördülı menük segítségével lehetett megadni (egy
kérdés esetében szövegdobozt szúrtunk be az „egyéb” opció kifejtésére), a nyitott kérdéseknél
a szövegdobozokba begépelve bármilyen hosszúságú szöveg beírható volt. A kitöltés a
kipróbálás során megközelítıleg egy órát vett igénybe.
A kitöltéshez elektronikus formában kiküldött útmutatót biztosítottunk, melyben felhívtuk a
figyelmet arra, hogy a kitöltés névtelen és önkéntes. Javasoltuk emellett, hogy a kérdéseket
elıször vitassák meg, a válaszokat csak ezután gépeljék be és juttassák el a felmérés központi
adatbázisába.
Az elsı kérdés azt mérte fel, hogy a különbözı intézményekben a 2004/2005. tanévtıl a jelen
tanévig bezárólag, azaz összesen öt évben, hány nyelvi elıkészítı évfolyamos osztályt
indítottak. A válaszok a legördülı menübıl voltak kiválaszthatók, a megfelelı feladat ellátási
hely (gimnáziumi vagy szakközépiskolai) alatt. A kérdés arra a törvényben biztosított
lehetıségre vonatkozóan győjtött adatokat, hogy a bevezetés évétıl kezdve évente eggyel
több NYEK osztály indítható minden iskolában.
A következı kérdés a NYEK osztálynak az intenzív év, azaz a 9. évfolyam utáni történetére
vonatkozik. A válaszadók négy opció közül választhattak (az osztály többsége együtt marad; a
nyelvi csoportok nyelvi órákon együtt maradnak; az osztály felbomlik; a többség más
iskolában folytatja tanulmányait), melyet a megfelelı körre kattintva jelölhettek.
A 3. kérdés a jelen (2008/2009) tanév NYEK évfolyamának heti nyelvóraszámát vizsgálta, az
elsı és második idegen nyelv tekintetében. Mindkét esetben öt opció állt rendelkezésre,
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melyek közül a megfelelı jelölınégyzet választásával jelölhették be az iskolák a rájuk igaz
válaszokat, akár többet is.
A 4. kérdésben a NYEK bevezetésére vonatkozó törvény egyik pontjának megvalósulására
kérdeztünk rá. A szabályozás elıírja, hogy a 10-13. évfolyamokon emelt szintő képzést kell
biztosítani, azaz heti legalább öt tanórában kell tanítani az idegen nyelvet. A kérdıívben azt
tudakoltuk, van-e lehetıségük az intézményeknek ennek az elıírásnak a betartására a NYEK
évfolyamon indult tanulók esetében. A három választható opcióból egy arra vonatkozik, hogy
nem tudják ezt biztosítani, kettı pedig arra, hogy igen (feltétel nélkül vagy az érettségi
letételéig). A kérdés célja nem a számonkérés volt (a válaszok névtelensége ezt kizárja),
hanem az, hogy megtudjuk, ez az informális kommunikációban többször elhangzó gond, hogy
nem tudják az emelt óraszámot a késıbbiekben biztosítani, valóban létezik-e és milyen
mértékben.
Kitértünk a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetıségekre is, amelyeket a NYEK évfolyamon
induló tanulók élvezhetnek az adott intézményben. A megfelelı nyelv (angol, német, egyéb)
alatti négyzetre kattintva ötféle lehetıségbıl választhattak a kitöltık (délutáni nyelvi
foglalkozás, érettségi elıkészítı, diákcsere program, nyelvi tábor vagy nemzetközi projekt).
A 6. kérdés segítségével az intézménynek a NYEK képzéshez köthetı, a nyelvoktatásban
közvetlenül hasznosítható infrastrukturális fejlesztéseire győjtöttünk adatokat. A nyolc
felsorolt opció (például az idegen nyelvi könyvek számának növelése vagy az idegen nyelvi
könyvtár létrehozása) közül többet is megjelölhettek.
A 7. kérdés a NYEK évfolyamon tanító nyelvtanárok kiválasztásának szempontjait térképezte
fel. A megadott öt opció közül egy vagy több bejelölése mellett az egyéb opció választásával
és a szövegdobozba való begépeléssel bármilyen szempont leírható volt.
Az utolsó öt kérdés mindegyike nyitott kérdés volt, azaz a megadott szövegdobozba kértük
begépelni a válaszokat. A 8. kérdésben egy nyitott mondat befejezését vártuk azzal
kapcsolatban, hogy miben különböznek a NYEK évfolyamon induló tanulók többi társuktól.
A következı kérdésben a NYEK-nek az intézmény életében megragadható három
legfontosabb hozadékának felsorolását kértük. A 10. és 11. kérdések a NYEK bevezetése óta
tapasztalt nehézségeket és az ezek megoldására tett lépéseket vizsgálta. A legutolsó kérdés azt
kérte a válaszadóktól, soroljanak fel olyan változtatásokat, amelyek segítségével az
oktatáspolitika döntéshozók tovább tudnák fejleszteni a NYEK képzés hatékonyságát.
A 12 kérdés megválaszolása után a kitöltık a Kérdıív elküldése gombra kattintva juttatták be
válaszaikat a központi adatbázisba. A kitöltésrıl egy azonosítót tartalmazó automatikus
visszaigazolást kaptak, melyben megköszöntük munkájukat.

3.2. Nyelvtanári kérdıív a NYEK évfolyamon és 10-13.
évfolyamon tanító nyelvtanárok számára
A nyelvtanárok számára készült Internet alapú kérdıív nyolc nagyobb egységre tagolódott.
Az elsı három kérdés háttéradatokra irányult. Az elsıben legördülı menübıl az intézményt
kellett a válaszadónak kiválasztania, majd a másodikban nemére, életkorára, nyelvtanári
végzettségére, szakjára és a nyelvtanítással eltöltött évek számára vonatkozó adatokat kellett
kiválasztania, illetve beírnia. A harmadik kérdés a nyelvi elıkészítı évfolyamos tanítási
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tapasztalatok tanévek szerinti eloszlására kérdezett rá: a válaszadó melyik tanévben, mely
idegen nyelvet tanította az intézmény NYEK évfolyamán.
A kérdıív második részében 40 egyértelmően megfogalmazott állításról kellett 1-tıl 5-ös
skálán jelezni a NYEK évfolyamon és az azt követı három évben szerzett tapasztalatokkal
kapcsolatban az egyetértést, illetve elutasítást (az 5 határozott egyetértést, az 1 pedig
határozott egyet nem értését jelentett).
Az elsı 30 állításból álló egységet csak azok a nyelvtanárok töltötték ki, akik tanítottak a
NYEK évfolyamon. Az állítások a diákok képességeire, attitődjére, motivációjára, nyelvórai
viselkedésére, az órán kívüli tanulására, a nyelvórák menetére, tartalmára, a tankönyvre, a
helyi tantervre, az egyes készségek fejlesztésére, a differenciálásra, a felzárkózásra, az
idıbeosztásra, a diákok és nyelvtanárok együttmőködésére, a tanárok szakmai fejlıdésére és
kooperációjára, a szülık motivációjára, valamint a NYEK évfolyamos diákoknak az egyéb
csoportokkal történı összehasonlítására vonatkoztak.
A NYEK évfolyamot követı 10-13. évfolyamra vonatkozó 10 állítás minden olyan
nyelvtanárnak szólt, aki tanította a diákokat ebben az idıszakban. Az állítások a további
fejlıdés ütemére, a megszerzett nyelvtudás minıségére és fenntartására, az elırehozott
érettségire, a diákok tanulási stratégiáira, önbizalmára, és motivációjuk, attitődjeik további
alakulására vonatkoztak.
A kérdıív három nyitott kérdéssel zárult. A válaszadóknak a NYEK évfolyam 3-3
legfontosabb eredményét és problémáját kellett megfogalmaznia, valamint arra kértünk
választ, hogy szerintük ki és hogyan tudna változtatni a megnevezett problémákon. Ezekre a
kérdésekre a nyelvtanárok tetszés szerinti hosszúságú választ tudtak a megadott helyekre
beírni.

3.3. Tanulói kérdıív
A tanárokéhoz hasonlóan, a tanulói kérdıívet is az Interneten kértük kitölteni. A kérdıív 11
zárt kérdésbıl állt. Az adatbázisban az egyes intézményekhez kapcsolható vélemények
azonosítása érdekében az elsı kérdésben a diákoknak egy legördülı listából iskolájukat kellett
kiválasztaniuk, majd a 2. kérdéshez beírni, hogy a NYEK évfolyamos naplósorszámot, amely
az elsı tanév során két alkalommal készített felmérés azonosítója – név nélkül. A 3. kérdésre
a válaszadó a nemét és a végzıs osztályát írta be.
A 4. kérdésben azt kellett az elmúlt öt tanévnek megfelelıen legördülı listából kiválasztani,
hogy 1. és 2. idegen nyelvként mit tanult a diák. Az 5. kérdés arra kért választ, hogy melyik
nyelvbıl, milyen szinten (közép vagy emelt) és milyen eredménnyel (5-1-ig osztályzat) tett a
válaszadó elırehozott érettségit. Mivel az egyes tanévekben ezek ismételhetıek, errıl adatot
kért a kérdıív.
Az 6. kérdést azok töltötték ki, akik a 2008/2009-es tanévben érettségiznek elıször idegen
nyelvbıl. Azt kellett kiválasztaniuk, milyen nyelvbıl, milyen szinten fognak érettségit tenni,
és milyen jegyre számítanak.
A 7. kérdés a diákok önértékelésére irányult: azt kellett kiválasztaniuk a megadott opciók
közül (nagyon, eléggé, közepesen, nem igazán, egyáltalán nem), hogy mennyire érzik
magukat jónak a négy alapkészségben (beszédértés, olvasás, beszéd, írás) a tanult idegen
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nyelveken. A 8-as kérdésben arra kellett válaszolniuk, mennyire tetszenek nekik az iskolában
tanult nyelvek (nagyon, eléggé stb.).
A 9-es kérdésben három állítással kapcsolatban kellett kiválasztani a legmegfelelıbb
válaszokat. (a) Ha csak rajtad múlna, újra NYEK-es osztályban kezdenéd a középiskolát? (b)
Ha csak rajtad múlt volna, hány nyelvet tanultál volna az elmúlt 5 tanév alatt? (a lehetıségek
4 és 0 közöttiek voltak) (c) Ha csak rajtad múlott volna, melyik két nyelvet tanultad volna
legszívesebben? (1. és 2. helyen angol, német, más nyelv, és semmilyen közül választhattak).
Ha minden úgy történt, ahogy szerette volna a válaszadó, akkor az annak megfelelı tételt
jelölhette be.
A következı (10.) kérdés arra keresett választ, milyen volt a nyelvtanulás a középiskolában. A
diákok 5 ellentétpár közé illesztett pontokat választottak ki annak jelölésére, melyik szó jelzi
jobban a minıséget: nehéz – könnyő, kellemes – kellemetlen, felesleges – hasznos, érdekes –
unalmas, rossz – jó.
A kérdıív végén 8 állításról kellett állást foglalni, hogy mennyire igazak ezek a válaszadóra
nézve (5 teljesen igaz, 1 egyáltalán nem igaz). Az állítások a középiskola utáni önálló
nyelvtanulásról, szinten tartásról, felejtésrıl, újabb nyelvek tanulásáról, valamint a NYEK
évfolyam holisztikus értékelésérıl szóltak, például „Nem azt kaptam a NYEK képzéstıl, mint
amiért ide jelentkeztem. A NYEK teljes mértékben megfelelt az elvárásaimnak”.

3.4. Kérdıív nyelvtanárok számára, akik tanítottak a
2004/2005-ös tanévben a nyelvi elıkészítı évfolyamon
A négyoldalas papír alapú kérdıív elsı része mindössze annyi háttéradatot kért, amely alapján
a válaszok csoportosíthatóak a célnyelv és a heti óraszám szerint: a válaszadó milyen nyelvet
tanított a 2004/2005-ös tanévben, heti hány órában, és kezdı vagy haladó csoportban. A
második kérdés arra irányult, hogy a nyelvtanár hogyan vett részt a folytatásban, tanította-e a
NYEK évfolyamos a diákokat a 10-13. évfolyamon. A válaszokból rövid esettanulmányok
elemzésére is lehetıség nyílik.
A következı három kérdésre adott válaszban arra voltunk kíváncsiak, hogy visszagondolva a
2004/2005-ös tanév nyelvi elıkészítı évfolyamos tapasztalataira, mire emlékszik a
legszívesebben a válaszadó, intézményükben hogyan jellemezhetıek azok a diákok, akik a
NYEK évfolyamot választották, és véleménye szerint a diákok mennyiben érték el saját
céljaikat a NYEK évfolyam végére. A válaszok számszerősítéséhez konkrét adatokat is
kértünk: a válaszadó NYEK évfolyamos tanítványai közül hány diák számára tartja reális és
nem reális célnak az emelt szintő érettségi teljesítését az elsı idegen nyelvbıl, amely a NYEK
évfolyam egyik célkitőzése.
A további nyitott kérdések a NYEK évfolyam további céljaival és az elızı felmérésekben
felmerült problémakörökkel voltak kapcsolatosak. Arról kértük a nyelvtanárok véleményét,
hogy miben és mennyire sikerült felzárkóznia azoknak a diákoknak, akiknek erre szüksége
volt, tapasztalataik szerint miben különbözik a NYEK évfolyamon a nyelvtanulás a
hagyományos középiskolai nyelvtanulástól a diákok szemszögébıl, és a nyelvtanárok számára
mik jelentették a sikereket és problémákat a NYEK évfolyamon a többi osztályhoz képest.
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Az eredmények és kihívások mellett arra is választ kértünk, hogy az intézmények mit
változtattak az elsı NYEK évfolyam tapasztalatai tükrében, hogyan alakult az elsı NYEK
évfolyamos diákok számára a folytatás a következı négy tanévben, és a válaszadó milyen
változtatásokat javasol a NYEK évfolyamot követıen és miért. Arra is rákérdeztünk, hogy
mennyire sikerült a diákoknak megtanulniuk idegen nyelvet tanulni; hogyan fejlıdtek a
nyelvtanulási stratégiáik.
A kérdıív következı részében arra kértük a nyelvtanárokat, hogy név nélkül, röviden
jellemezzenek egy diákot, aki jól kamatoztatta a NYEK évfolyam nyújtotta lehetıségeket az
elmúlt 5 tanév során, illetve egy olyan tanulót, aki nem tudott élni a lehetıségekkel.
Külön kérdés irányult a NYEK évfolyam megítélésére, státuszára az intézményen belül: mi a
tantestület és az iskolavezetés véleménye a NYEK évfolyamról? Végül további hely állt
rendelkezésre, ahol a nyelvtanár kifejthette véleményét mindarról, amit még fontosnak tart a
nyelvi elıkészítı évfolyam és az azt követı négy tanév értékelése szempontjából, de a
kérdések nem érintették.

3.5. Kérdıív a 2004/2005-ös tanévben a nyelvi elıkészítı
évfolyamon tanult diákok számára
A kétoldalas papír alapú kérdıív nyitott kérdéseket tartalmazott. A diákokat nevük említése
nélkül arra kértük, hogy öt év elteltével írják le a kérdésekre adott válaszaikban, milyen
tapasztalatokkal és nyelvtudással fejezik be a középiskolát, így a nyelvtanárokhoz hasonlóan,
egy-egy tanulói profil leírására nyílik lehetıség esettanulmányok keretében.
Háttéradatként a válaszadó nemét kellett beírni, milyen nyelvet tanult a nyelvi elıkészítı
évfolyamon elsı és második idegen nyelvként, ezek közül melyiket folytatta a NYEK
évfolyam után, tett-e elırehozott érettségit valamilyen tantárgyból, köztük idegen nyelvbıl
(ha igen, mibıl, melyik osztályban és milyen szinten), és 2009 májusában melyik nyelvbıl és
milyen szinten tesz érettségit.
A kérdıív további kérdései a diákok tapasztalataira, eredményeire vonatkoztak, idıben két
szakaszra bontva: az elsı szakasz a NYEK évfolyam és annak befejezése, a második az azt
követı négy tanév. Az elsı tanévre visszagondolva (2004/2005) arra kerestük a választ, mire
emlékeznek a legszívesebben, milyen területen érzik, hogy jól fejlıdtek a nyelvi elıkészítı
évfolyamon, és milyen területen nem érték el, amit szerettek volna. Arra kértük ıket, hogy
visszatekintve az elsı tanév végére, akkor mi volt az összbenyomásuk a NYEK tanévrıl.
Külön kérdés tárta fel, hogyan értékelik a folytatást a NYEK évfolyam után, és mennyire
elégedettek mindazzal, amit öt tanév alatt a tanult idegen nyelvekbıl elértek és miért. Ha most
kellene dönteniük, akkor ma is a nyelvi elıkészítı évfolyamot választanák-e és miért, illetve
mi lenne ma más, ha nem jártak volna nyelvi elıkészítı évfolyamra.
Az újabb nyelvek tanulására is vonatkozott egy kérdés: ha szabadon választhatnának, milyen
új nyelveket tanulnának majd szívesen a középiskola után?
A nyelvtanulás mellett arra is rákérdeztünk, hogyan befolyásolta a NYEK évfolyam a többi
tantárgyból az elırehaladásukat az utóbbi négy tanévben.
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3.6. Szülıi kérdıív
A kérdıív célja a szülıknek a nyelvi elıkészítı évfolyammal induló képzésrıl kialakult
véleményének feltérképezése volt. A szülık szerepét, hozzáállásának meghatározó jellegét
nem szokták megkérdıjelezni, gondolataikról mégis ritkán kérdezik meg ıket. A felmérésnek
ezzel az eszközével lehetıséget kívántunk nyújtani arra, hogy elmondhassák tapasztalataikat
és a tanítási-tanulási folyamat ezen szereplıinek perspektívájából is megismerhessük a NYEK
évfolyam megvalósulását.
A papír alapú kérdıív hat nyitott kérdést tartalmazott. A kitöltést az elsı kérdés elıtt található
rövid instrukció segítette. A kitöltés a kipróbálások során maximum 30 percet vett igénybe.
Az elsı kérdés azt kutatta, miért esett erre a képzésre a választásuk, amikor gyermekük
középfokú tanulmányairól döntöttek. A második kérdés már az eredményekre kérdezett rá,
annak felsorolását kéri, milyen hasznát látják a NYEK évfolynak a gyermek fejlıdésében.
A következı két kérdés az elsı, valamint az azt követı évfolyamok során tapasztalt
nehézségeket vizsgálta, míg az 5. kérdés arra kért választ, hogy a tapasztaltak alapján ma is
ugyanezt a képzést választanák-e. A kérdıív végén olyan javaslatokat, ötleteket kértünk a
szülıktıl, amelyekkel véleményük szerint a NYEK évfolyamos képzés tovább fejleszthetı
lenne.

3.7. Idegen nyelvi érettségi eredmények vizsgálata
A harmadik szakaszban a 2004/2005. tanévben nyelvi elıkészítı évfolyamon indult tanulók
idegen nyelvi érettségi eredményeit elemeztük az Oktatási Hivatal által összeállított adatbázis
alapján. A kapott adatok összefoglalták a nyelvi elıkészítın indult tanulók idegen nyelvi
érettségije tekintetében a sikeres vizsgák nyelvét, szintjét, a vizsga idejét és helyszínét,
jellegét (elırehozott, nyelvvizsgával történı kiváltás stb.), az esetleges mentesség okát és a
vizsgarészeken szerzett pontszámokat. Az eredmények összevethetısége érdekében a
fentieket a normál nyelvi képzésben részesülı (nem nyelvi elıkészítıs, nem két tanítási
nyelvő vagy nemzetiségi képzésben tanuló), középiskolai tanulmányait a 12. évfolyamon a
2008/2009. tanévben befejezı tanulókra vonatkozóan is lekértük.
Az érettségi eredményekrıl a minta iskoláitól is kértünk adatokat, a nem teljes visszaküldés,
valamint a visszaküldötteknél elıforduló nem megfelelı kitöltés miatt azonban célszerőbbnek
tőnt az Oktatási Hivataltól kapott, a teljes érintett populációra vonatkozó adatokat
felhasználni.
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4. LEBONYOLÍTÁS
A három részbıl álló felmérés tervezése 2008 ıszén kezdıdött meg a kutatási kérdések
megfogalmazásával. Az eszközök megtervezése és összeállítása után kipróbáltuk ezeket, majd
a tapasztaltak alapján módosítottuk, véglegesítettük ıket. Az adatgyőjtést 2009 tavaszi
félévében végeztük el. A harmadik szakaszhoz szükséges adatbázist 2009 ıszén kaptuk
kézhez.
A felmérés elsı szakaszában egy internet alapú intézményi kérdıív kitöltésére kértünk fel
minden olyan iskolát, ahol a 2008/2009. tanévben NYEK évfolyam indult. A felkérést (lásd
B1. függelék) elektronikus úton juttattuk el az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
rendelkezésünkre bocsátott adatbázisban szereplı iskolákba (lásd 2. Résztvevık). A 2009.
március 10-én kiküldött e-mail a részletek (célok, portál címe, határidı, elérhetıségek stb.)
mellett tartalmazta a kérdıívhez tartozó kitöltési útmutatót mellékletként (A2. függelék). A
kitöltési idıszak március 10. és 31. közé esett, a portált azonban a folyamatosan érkezı
kitöltések miatt késıbb, április 18-án zártuk csak le. Az intézmények a kérdésekre önkéntes
alapon, név vagy bármilyen más azonosító megadása nélkül válaszoltak. A válaszok
közvetlenül a felmérés központi adatbázisába kerültek.
A második szakasz idıben és tartalmában részben egybeesett az elızı résszel, a kitöltési
idıszak március 10. és április 8. között volt. Ennek keretében 64 iskolát (lásd 2. Résztvevık)
kértünk fel részvételre egy március 6-án postára adott felkérı levéllel (OKM hivatalos felkérı
levele és a kutatók kísérı levele – B2. és B3. függelék). A levélben visszajelzést kértünk arra
vonatkozóan, hogy részt kíván-e venni az intézmény a felmérésben, így azokat vontuk be,
akik erre önként vállalkoztak. Kértük még, hogy adjanak meg egy kapcsolattartót, aki segít a
levezetésben. A 64 felkért iskola listája megegyezik a 2004/2005. tanévben végzett, a NYEK
hatékonyságát felmérı vizsgálatban részt vevı intézményekével, amelyek az akkor NYEK
évfolyamot indított intézmények reprezentatív mintáját adták. Közülük 62 iskola vállalta a
részvételt (kettı esetben az intézmények jogutódjai) és két intézmény jelezte, hogy nem kíván
részt venni – indoklást nem adtak. Az résztvevık részletes leírása a 2. Résztvevık részben,
listájuk pedig a függelékekben található.
A második szakaszban a 62 intézménytıl az intézményi kérdıív kitöltése mellett azt kértük,
hogy minden nyelvtanáruk töltsön ki egy online nyelvtanári kérdıívet, valamint ketten
közülük (lehetıleg azok, akik a 2004/2005. tanévben a NYEK évfolyamot tanították) egy
papír alapú kérdıív 17 nyitott kérdésére is adjon választ. A 2004/2005. tanévben NYEK
évfolyamon indult, az intézményben ma 13. évfolyamos tanulókat szintén egy online kérdıív
megválaszolására kértük meg. Közülük négyen, akiket az iskola választott ki a megadott
instrukciók alapján esettanulmány céljára, papíron is válaszolt 16 kérdésre. Az érintett tanulók
szülıit is be kívántuk vonni az adatgyőjtésbe, ık egy papír alapú kérdıív megválaszolásával
tudták véleményüket hozzánk eljuttatni.
A 62 intézményhez a szükséges anyagokat elektronikus és postai úton juttattuk el. Az
elektronikus indítás (e-mailt lásd a függelékben) a részletek összefoglalása mellett tartalmazta
a levezetési útmutatót, valamint a kitöltési segédleteket az online kérdıívekhez. A postai
csomagban küldtük ki a levezetési útmutatót nyomtatott formában; a papír alapú nyelvtanári
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(2 db) és tanulói kérdıíveket (4 db); a tanulói leveleket a tanulók számának megfelelı
darabszámban, melyben felkértük ıket az online kérdıív kitöltésére; a szülıi kérdıíveket és a
szülıi leveleket a megfelelı számban. A szülıi levelekhez csatoltunk egy szülıi hozzájárulást,
melynek kitöltésére abban az esetben kértük a szülıket, amennyiben gyermekük még nem
nagykorú. Az intézményektıl azt kértük, hogy a tanulók válaszait csak akkor juttassák el
hozzánk, ha aláírt szülıi beleegyezésük van erre vonatkozóan. A különbözı kérdıíveket a
könnyebb tájékozódás érdekében eltérı színő papírra nyomtattuk. A csomagba behelyeztünk
még elegendı számú borítékot abból a célból, hogy a válaszadók ebben lezárva juttathassák
vissza az iskolába a kitöltött kérdıíveket, így a válaszok közvetlenül a kutatókhoz kerültek. A
kitöltés formáját és helyét nem írtuk elı, errıl az iskolák döntöttek. A papír alapú anyagokat a
felmérés postafiókjába, az elektronikus anyagokat az info@nyek2009.hu címre kértük
visszaküldeni, az online kérdıívekre adott válaszok itt is közvetlenül a felmérés adatbázisába
kerültek.
A papír alapú kérdıívek esetében az adatok számítógépbe való bevitele, valamint a
rendszerezés és az elemzés központilag történt.
A felmérésben résztvevı intézmények munkájának megkönnyítése érdekében folyamatos
telefon- és e-mail ügyeletet biztosítottunk, amit az iskolák igénybe is vettek.
Az intézmények a felkéréseket nyitottan fogadták. Többségük örült a lehetıségnek, a felmérés
okozta többlet terhelés ellenére is szívesen szolgáltatott adatokat és számosan szóban és
írásban is kérték, hogy az eredményekrıl tájékoztatást kapjanak majd.
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5. EREDMÉNYEK
5.1. Az intézmények véleménye a nyelvi elıkészítı
évfolyamos képzésrıl
Az OKM adatai szerint 398 intézmény kapcsolódott be a NYEK évfolyamos képzésbe. Az
ezekbe az iskolákba kiküldött felkérésre 267 kitöltött kérdıív érkezett, ami 67 százalékos, az
önkéntes és névtelen válaszadás tükrében magas válaszadási arányt jelent.

5.1.1.

A nyelvi elıkészítıs osztályok számának alakulása a
gimnáziumokban és szakközépiskolákban

Az 5.1.1.1. és az 5.1.1.2. számú ábrákon látható, hogy a gimnáziumi és szakközépiskolai
képzést folytató intézményekben egyaránt dinamikusan növekedett a NYEK évfolyamos
osztályok száma az elmúlt öt tanév során, de a növekedés üteme a szakközépiskolák esetében
gyorsabb. Ezekben az oktatási intézményekben közel duplájára nıtt az intenzív nyelvoktatást
nyújtó osztályok száma. Míg az elsı tanévben 117 gimnáziumi és 96 szakközépiskolai
osztályt indítottak a válaszadó iskolák, addig a 2008/2009-es tanévre a két intézménytípusban
igen hasonló számban vannak jelen a NYEK évfolyamos osztályok (175 gimnáziumi és 171
szakközépiskolai). Az adatok a NYEK évfolyamos képzés széles térnyerését mutatják, annak
népszerőségét igazolják, valamint a szakközépiskolai növekedés az esélyegyenlıség
erısödéséhez is hozzájárul.
5.1.1.1. ábra:
A nyelvi elıkészítı évfolyamos osztályok száma tanévenként a gimnáziumokban
(összesen 742 elindított osztály)
GIMNÁZIUMOK
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5.1.1.2. ábra:
A nyelvi elıkészítı évfolyamos osztályok száma tanévenként a szakközépiskolákban
(összesen 661 elindított osztály)
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5.1.2.

Az osztályok egységének megmaradása a NYEK évfolyam utáni
évfolyamokon

Arra a kérdésre, hogy mi történik a NYEK évfolyam után a diákokkal, egyértelmően tipikus
az a megoldás, hogy az osztály többsége együtt marad (255; 95,5%), így a nyelvtanulás
folytonossága nagy valószínőséggel jobb eséllyel tartható fent. Néhány intézményben az
osztály nem marad együtt, de a nyelvi csoportok nyelvóráin együtt tanulnak (8; 3%).
Mindössze két iskolában az a gyakorlat, hogy a tanulók különbözı osztályokban és nyelvi
csoportokban folytatják tanulmányaikat (2; 0,8%), míg egy válasz utal arra, hogy a tanulók
többsége más iskolában folytatja tanulmányait (1; 0,4%).

5.1.3.

Az elsı és második idegen nyelv heti óraszámai a 2008/2009-es
tanévben

A NYEK évfolyam indulásakor az ajánlás az elsı nyelv esetében heti 11-12 órát, míg a
második nyelvre heti legalább 4-5 órát javasolt. A 2004/2005-ös tanévben az elsı nyelvre
vonatkozóan a legnépszerőbb a heti 12, második leggyakoribb a heti 15 óra volt az elsı, és
heti 3, illetve 2 óra volt a második nyelv esetében.
A 2008/2009-es tanévre kapott óraszám eloszlások igen hasonlóan alakulnak. Az
5.1.3.1. számú ábrán látható, hogy az összes válaszadóra vonatkoztatva 121 intézményben
heti 11-12-13 óra közötti az elsı nyelvre fordított heti óraszám, 91 iskolában heti 14-16 között
alakul, 34 helyen heti 10 vagy kevesebb, míg 13 iskolában heti 17-19 közötti az óraszám, 2
iskolában pedig ennél is magasabb.
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5.1.3.1. ábra:
A heti óraszám alakulása az elsı nyelv esetében
a NYEK évfolyamon a 2008/2009-es tanévben (n = 261)
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A második nyelv heti óraszámai a következıképpen alakulnak (ld. 5.1.3.2. sz. ábra). Az
intézmények többségében (129 iskola) nem tanulnak a diákok második idegen nyelvet. 58
iskolában tanulnak heti 3-4 órában, ennél magasabb óraszámban igen kevés intézmény teszi
elérhetıvé a második nyelvet (heti 5-6 órában 11, heti 7 vagy több órában 3 iskola), míg 15
iskolában tanulnak egy második nyelvet heti 1-2 órában. Összegezve a két ábra adatait, az
elsı nyelv tanulására fordított heti óraszám az esetek többségében 11 és 16 közötti, míg a
második nyelv esetében lényegesen kedvezıtlenebb a kép. Az iskolák közel háromötödében
nem tanítanak a NYEK évfolyamon második idegen nyelvet annak ellenére, hogy a megfelelı
feltételek megléte esetén ezt az OKM ajánlás kifejezetten javasolja, és a diákok igénylik.
5.1.3.2. ábra:
A heti óraszám alakulása a második nyelv esetében
a NYEK évfolyamon a 2008/2009-es tanévben (n = 216)
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5.1.4.

A heti óraszámok alakulása a NYEK évfolyam után

Arra a kérdésre, hogy tudják-e biztosítani a NYEK évfolyam után az emelt szintő nyelvi
képzést, amely legalább heti 5 óra, az intézmények válaszainak eloszlását az 5.1.4.1. számú
ábra szemlélteti. A válaszokból kiderül, hogy az intézmények közel fele (123, 47%) a további
négy tanévre, közel egy harmada (82, 31%) a sikeres érettségi idıpontjáig tanítja a nyelvet
heti öt órában, azaz 78 százalékuk a szabályozásban foglaltak szerint jár el. A válaszadók
ötöde (59, 22%) azonban nem biztosítja, hogy a diákok a NYEK évfolyam után is legalább
heti 5 órában tanuljanak nyelvet annak ellenére, hogy ez a NYEK indításának egyik
törvényben elıírt feltétele, és az OKM ajánlások, segédletek is részletesen leírják.
5.1.4.1. ábra:
Az intézmények eloszlása aszerint, hogy
biztosítják-e a heti 5 nyelvórát a NYEK évfolyamot követıen (n = 264)
Nem tudják
59
(22%)
Végig
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Érettségi
letételéig
82
(31%)

5.1.5.

Tanórán kívüli, iskolán belüli nyelvtanulási lehetıségek

Az intézményi kérdıív következı kérdése azt vizsgálta, hogy milyen egyéb nyelvtanulási
lehetıségeket biztosítanak az iskolák a NYEK évfolyamon induló tanulók számára. Az 5.1.1.
számú táblázatban összefoglalt válaszokból látható, hogy az angol és a német nyelvek
esetében a rendelkezésre álló lehetıségek aránya hasonló. Leggyakoribb az érettségi
elıkészítı (ezt angolra vonatkoztatva 144 iskolából válaszolták, ami az összes válasz 32%-a
és a német esetében 110, 31%) a második és harmadik pedig a délutáni nyelvi foglalkozás
(angol 84, 19% és német 71, 20%) és a diákcsere program (angol 77, 17% és német 83, 24%).
A nyelvi táborok és a nemzetközi projektek száma az angol esetében hasonló az elızıekéhez
(63 és 85), a német nyelvnél ezek valamivel kisebb szerepet töltenek be (37 és 50). Az egyéb
nyelvek tekintetében a vezetı helyen a délutáni nyelvi foglalkozás áll (25, 30%), ezt szorosan
követi az érettségi elıkészítı (22, 27%). A diákcsere program és a nemzetközi projekt
lehetısége közel egyforma mértékben van jelen (15, 18% és 14, 17%), a nyelvi tábor opció itt
is a leghátulra került (7, 8%).
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5.1.5.1. táblázat:
A NYEK évfolyamon induló tanulók számára tanórán kívüli, iskolán belüli
nyelvtanulási lehetıségeket biztosító intézmények száma, nyelvek szerinti bontásban
(n = 267)
Délutáni nyelvi foglalkozás
Érettségi elıkészítı
Diákcsere program
Nyelvi tábor
Nemzetközi projekt

5.1.6.

ANGOL

NÉMET

EGYÉB

84
144
77
63
85

71
110
83
37
50

25
22
15
7
14

A NYEK képzéshez köthetı fejlesztések

Az intézményektıl megkérdeztük azt is, milyen, közvetlenül a nyelvi elıkészítı évfolyamos
képzéshez köthetı fejlesztéseket valósítottak meg. Számos, 884 fejlesztés történt, közülük az
élen az idegen nyelvi könyvtár bıvítése (211, 24%) és a CD/DVD/TV beszerzés (196, 22%)
áll. Hasonló mértékő még az Internet biztosítása (171, 19%). Az interaktív, digitális anyagok
irányába való elmozdulást mutatja az interaktív tábla (99, 11%) és a nyelvoktató programok
(83, 9%) vásárlása is. A nyelvi laborok szerepe csökkenni látszik, mind létrehozásuk, mind
bıvítésük aránya a válaszok csupán 5 százalékát teszi ki (42 és 42 válasz). Idegen nyelvi
könyvtár létrehozása szintén az intézmények 5 százalékában (40 helyen) történt.
5.1.6.1. ábra:
Milyen, a NYEK képzéshez köthetı fejlesztések valósultak meg intézményükben?
(összesen 884 fejlesztés)
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5.1.7.

A NYEK évfolyamokon tanító nyelvtanárok
kiválasztásának szempontjai

Az intézményektıl kapott összesen 773 válasz alapján leggyakrabban (226, 29%) a szakmai
tapasztalat dönt abban, hogy melyik nyelvtanár tanítsa a NYEK évfolyamot (5.1.7.1. ábra).
5.1.7.1. ábra:
Milyen szempontok alapján választják ki a NYEK évfolyamon tanító nyelvtanárokat?
(összesen 773 válasz)
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Hasonló mértékben befolyásolja a döntést a nyelvtanárok együttmőködési készsége (174,
23%), az, hogy rendelkezzenek egyetemi szintő végzettséggel (156, 10%) és hogy kit javasol
a nyelvi munkaközösség vezetıje (146, 19%). Az önkéntes jelentkezés az iskolák 6
százalékában (50 helyen) határozza meg a kiválasztást.
A válaszadóknak lehetıségük volt egyéb meghatározó szempontokat is felsorolni, ezzel 21
intézmény (3%) élt, összesen 39 szempontot adtak meg. Az egyéb szempontokat az
5.1.7.1. számú táblázat sorolja fel. Ez alapján meghatározó szempont a kiválasztásban még a
tantárgyi felosztás, több esetben pedig az intézmény vezetıje dönt (a döntés indoklása nincs
meghatározva). Egy esetben jelenik csak meg konkrétan az a fontos szempont, hogy
folytonosságot biztosítson az intézmény a nyelvi csoport tanárának személyében: úgy
választanak, hogy legalább az egyik kolléga az érettségiig együtt dolgozhasson a csoporttal.
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5.1.7.1. táblázat:
A NYEK évfolyamon tanító nyelvtanárok kiválasztásának egyéb szempontjai
Az egyéb szempontok

Említések száma

Tantárgyfelosztás
Intézményvezetı döntése
Magas szakmai felkészültség, modern módszertan alkalmazása
Nyelvvizsga felkészítési tapasztalat
Anyanyelvi lektor
Célnyelvi országban történt szakmai tapasztalatszerzés
Anyanyelvi lektor
Nyelvvizsga felkészítési tapasztalat
Folytonosság biztosítása a nyelvi csoport tanításában az érettségiig
Referenciák alapján
Személyes ráteremettség
IKT kompetenciák
Projekt órákra felkészítı továbbképzés elvégzése
Innovációs készség
Céltudatosság a követelmények érvényesítésében
Aki szívesen vállalkozik
Összesen

5.1.8.

12
5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39

Különbségek a NYEK évfolyamon induló és az intézmény
többi tanulója között az intézmények szerint

Az intézményi kérdıív öt nyitott kérdése közül az elsı (8. kérdés) annak meghatározására
kérte a válaszadókat, hogy miben különböznek a NYEK évfolyamon induló tanulók a többi
kortársaiktól. A válaszadóknak azt kellett tetszés szerinti tartalommal és hosszúságban
befejezni, hogy „A nyelvi elıkészítı évfolyammal induló tanulók …”. A 267 intézménybıl
összesen 393 válasz érkezett, intézményenként 1-6 különbség felsorolásával.
Az összes válasz 7 százalékában (27 válasz) fogalmazódik meg az, hogy semmilyen
különbség nem látható a két tanulói csoport között („Semmiben nem különböznek a többi
osztály tanulóitól.”). Az intézmények 2 százaléka (6 válasz) szintén nem tudott különbségeket
felsorolni azért, mert náluk csak NYEK-es tanulók vannak („Minden képzésünk nyelvi
elıkészítı osztállyal indul.”). A válaszokat 39 kategóriába csoportosítottuk, közülük 27
kategória (70%) takar pozitív különbséget és ezek többsége a NYEK-nek is köszönhetı. A
kategóriákat és említési gyakoriságukat az 5.1.8.1. táblázat foglalja össze.
A különbség, amelyet a NYEK évfolyamos tanulókkal kapcsolatban az intézmények
legtöbbször vetettek fel, a nyelvtanulási motiváció: 64 válaszadó szerint (16%) ezek a tanulók
fontosnak tartják a nyelvtudást, céltudatosan és szívesen tanulják az idegen nyelveket. Az
iskolák megfogalmazásában: „Tudatosan és örömmel veszek részt a nyelvi képzésben. Céljuk
van az idegen nyelvvel.” „Jobban elkötelezettek a nyelvtanulás iránt. Nagyobb a nyelvtanulási
motivációjuk. Határozott célkitőzéseik vannak a nyelvtudás szintjét illetıen.”
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5.1.8.1. táblázat:
A NYEK-es tanulók a nem NYEK-es tanulókhoz viszonyítva
(említések száma és aránya %-ban)
Kategóriák

Említések

%

Motiváltabbak a nyelvtanulásra, jobban érdeklıdnek az idegen nyelvek iránt

64

16%

Szorgalmasabbak, általában motiváltabbak

34

9%

Biztosabb a nyelvtudásuk

29

7%

Semmiben sem különböznek

27

7%

Jobb tanulmányi eredménnyel jönnek az általános iskolából, jobb képességőek

26

7%

Korábban / sikeresebben / többen érettségiznek nyelvbıl

24

6%

Korábban / többen nyelvvizsgáznak

21

5%

Tanulmányi eredményük jobb

19

5%

Érettebbek, elkötelezettebbek

17

4%

Aktívabbak az iskolai életben

13

3%

Nyitottabbak, fogékonyabbak, kreatívabbak

13

3%

Többet tudnak informatikából, érettségit tesznek a tárgyból

12

3%

Szüleik támogatóbbak, jobb szociális háttérrel rendelkeznek

11

3%

Gyengébb eredményekkel jönnek az általános iskolából, gyengébb képességőek

10

3%

Magatartásukban, hozzáállásukban jobbak

7

2%

Csak NYEK-es tanulók vannak

6

2%

Két tanítási nyelvő vagy emelt szintő csoportokhoz képest nyelvtudásuk rosszabb

5

1%

Tanulmányi eredményük hasonló a többiekéhez

4

1%

Szociális hátrányokkal érkeznek a középiskolába

4

1%

Jut idejük második idegen nyelvre

4

1%

Tanulmányi eredményük gyengébb

4

1%

Gyengébb eredményekkel jönnek az általános iskolából, gyengébb képességőek

4

1%

Jobbak a felvételi eredményeik

4

1%

Anyanyelvi kommunikációjuk fejlettebb

4

1%

Használható, kommunikációra alkalmas nyelvtudásra tesznek szert

3

1%

Több a vidékrıl bejáró tanuló köztük

3

1%

Céltalanok

3

1%

Jobb az osztályközösségük

3

1%

Többen tanulnak tovább

2

0,5%

Magatartásukban, hozzáállásukban rosszabbak

2

0,5%

Kevésbé szocializáltak

2

0,5%

A nyelven kívül más tárgyakból gyengébbek

2

0,5%

Jobb a nyelvérzékük

2

0,5%

Jobban szocializáltak

1

0,3%

Egyedi tantárgyaiknak megfelelıen egyes területeken tudatosabbak

1

0,3%

Gyengébbek a felvételi eredményeik

1

0,3%

Magas óraszám miatt otthon nem akarnak készülni

1

0,3%

Nagyobb köztük a tudás- és motivációbeli különbségek

1

0,3%

Összesen

393

27

100%

Attitődjük különbözik a többi tanulótól („általában motiváltabbak a tanulás/nyelvtanulás
területén, mint a párhuzamos (normál szakközépiskolai) osztályok”). Az idegen nyelvek
elsajátításán túl, az egyéb tárgyak vonatkozásában is jobb a hozzáállásuk, motiváltabbak és
szorgalmasabbak minden téren („szorgalmasak, törekvıek”, „általánosságban elmondható,
hogy szorgalmasabbak, jobb képességőek, igyekvıbbek, mint a nem nyek-es osztályok
tanulói.”, „eredményesebben oktathatóak a többi tantárgyból is”). 13 válaszadó (3%) ért
egyet abban, hogy a NYEK-es tanulók fogékonyabbak, például „Nyitottabbak, kreatívabbak
és érdeklıdıbbek.”. Magatartásból és hozzáállásból 7 iskolában (2%) megfelelıbbek, 2
intézményben pedig gyengébbek (2, 0,5%) a többieknél.
Nyelvtudásukkal kapcsolatban 29 válaszadó jelezte, hogy az biztosabb és magasabb szintő,
mint a többi tanulóé („a magasabb nyelvi óraszámnak köszönhetıen megalapozottabb
nyelvtudással rendelkeznek összehasonlítva a nem nyelvi elıkészítı évfolyammal induló
képzésben részt vevıkkel. Jobb kommunikációs készségükbıl adódóan magabiztosabban és
bátrabban tudnak részt venni idegen nyelvő kommunikációban....”), több esetben a célnyelvi
országokat, azok kultúráját is jobban ismerik. 3 válaszadó (1%) kiemeli, hogy megszerzett
nyelvtudásuk valóban használható tudás, és alkalmassá teszi ıket az idegen nyelvi
kommunikációra („valóban használni tudják, szépen kommunikálnak az adott idegen
nyelven”). Volt öt olyan válaszadó is (az idetartozó válaszok 17%-a), aki nyelvtudásukat a
többi osztályénál rosszabbnak ítéli meg – közülük azonban négyen a két tanítási nyelvő
osztályokhoz hasonlítják ıket („a két tanítási nyelvő osztályok szintjére objektív okokból nem
tudnak eljutni”), egy intézményben pedig az emelt szintő csoportokhoz („nyelvi tudása a
magas óraszám ellenére se jobb az emelt szintő angol nyelvi csoportba tartozókénál”). Két
válaszadó mutat rá arra, hogy jobb nyelvérzékkel rendelkeznek.
Hozott eredményeik és képességeik tekintetében is vegyes képet rajzolnak a válaszadók a
NYEK-es tanulókról. 26 intézmény (7%) szerint jobb tanulmányi eredményekkel érkeznek a
középiskolába és általában is jobb képességekkel, elıképzettséggel rendelkeznek: „általános
iskolai tanulmányi eredményük jobb a többi osztály tanulóinál”, „képességeik jobbak
átlagosan, mint egy hagyományos négy évfolyamosba jelentkezıké.” 4 helyrıl (1%) jelezték,
hogy náluk a NYEK-es tanulók rosszabb általános iskolai eredményeket hoztak („Gyengébb
általános iskolai eredménnyel is bekerülhettek az osztályba, mint a többi osztályunk tanulói.”)
és általában gyengébbek („sokkal gyengébb képességőek a többieknél”). Felvételi
eredményeik is különbözıek a különbözı intézményekben: 4 helyen (1%) magasabb
pontszámokat érnek el, 1 helyen (0,3%) pedig alacsonyabbakat. Anyanyelvi kompetenciájuk 4
válaszadó szerint jobb a többiekénél, és szintén 4 válaszadó jelezte, hogy szociális
hátrányokkal érkeznek ezek a tanulók a középiskolába („nagy része szociálisan hátrányos
helyzető”). Az arányok azt mutatják, hogy a NYEK-es iskolák többségében a jobb hátterő
gyerekek tanulnak, de megközelítıleg egy ötödük az esélyteremtést igénylı tanulók közül
kerül ki.
A középiskolában szerzett tanulmányi eredmények is megoszlanak a különbözı
intézményekben. 19 (5%) iskolában jobbak a jegyeik, mint a többi osztályokban tanulóké („A
NYEK-es osztályok tanulmányi átlaga valamivel jobb, mint a hagyományos képzésben
résztvevı osztályok.”). 4-4 (1-1%) iskolában osztályzataik hasonlóak („tanulmányi
eredményekben nem nagyon különböznek a többi osztálytól”) vagy gyengébbek („tanulmányi
eredményük egy picit gyengébb”) nem NYEK-es társaikénál. 2 válaszadó (0,5%) szerint a
nyelven kívül az egyéb tárgyakból gyengébben teljesítenek társaiknál. Céljaikat tekintve
céltudatosabbak, törekvıbbek, elkötelezettebbek 17 válaszadó (4%) szerint: „tudatosan
vállalják az ötéves képzést”, hárman azonban azt állapítják meg, hogy céltalanabbak, a NYEK
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képzést inkább konkrét elképzelések hiányában választották („nem igazán tudják eldönteni,
hogy milyen középiskolában folytassák tanulmányaikat, ezért inkább parkolónak használják
mintsem tanulásra”). Az informatika tantárgy terén azonban egyöntető a kedvezı kimenet: 12
válaszadó jelzi, hogy magasabb szintre jutnak el, többen és sikeresebben tesznek érettségit
belıle.
A nyelvi vizsgák kérdésében egyértelmően pozitív a kép. 24 válasz (6%) véleménye szerint
többen tesznek sikeres érettségit és ezt korábban, jobb eredményekkel teszik („nagy része az
emelt számú idegen nyelvi órák eredményeként már 11. évfolyamon képesek a tanulók letenni
az elırehozott középszintő érettségit angol nyelvbıl”, „a magas óraszámnak köszönhetıen
nagyobb rutint szereznek, ami segít nekik abban, hogy az érettségi feladatokat könnyedebben,
kicsit jobb eredménnyel oldják meg.”). 21 válaszadó (5%) ugyanezt fogalmazza meg a
nyelvvizsgákkal kapcsolatban, például „már az elsı tanév végén megpróbálkoznak a
nyelvvizsga letételével”, „közül többen jutnak el emelt szintő érettségi vizsgáig” vagy „elıbb
szereznek nyelvvizsgát”.
Az iskola életében 13 válaszadó szerint (3%) aktívabban vesznek részt, további 3-an vetették
fel, hogy az osztályközösség is szorosabb a NYEK-es osztályokban és egy válaszadó szerint
jobban szocializáltak. 11 iskola jelezte, hogy ezeknek a tanulóknak támogatóbb a családi
háttere, szüleik erısebben motiválják ıket tanulmányaik folytatására („Ez a plussz igény a
szülıi háttér igényességébıl adódik és ez a tanulók hozzáállásán is meglátszik”).
Egy-egy válaszadó fogalmazta meg azt, hogy a NYEK képzés keretében tanult speciális
tantárgyaknak köszönhetıen bizonyos területeken tudatosabbakká válnak a tanulók
(„Tanulásmódszertant, környezetgazdálkodást tanulnak, ennek nyomán tudatosabb
magatartást tanúsítanak.”). Negatívumként azt jelezték, hogy a magas óraszám miatt nem
tartják fontosnak a nyelvórán túli készülést („A diákok a magas nyelvi óraszám miatt úgy
gondolják, hogy otthon nem kell sokat készülni. Mindent az iskolában akarnak készen kapni és
megtanulni.”) és az átlagosnál heterogénebbek az osztályok („Sokkal nagyobb a hozott
nyelvtudás közötti különbség (esetlegesen szakadék). Motiváltság szempontjából is sokkal
vegyesebb az osztály, mint a nem NYEK-es osztályok.”).

5.1.9.

A NYEK képzés eredményei az intézmények szerint

A 9. kérdésre adott, összesen 725 válasz arról ad képet, milyen eredményeit látják az
intézmények annak, hogy bevezették a nyelvi elıkészítı évfolyammal induló képzést. A
válaszadókat arra kértük, hogy három eredményt soroljanak fel. Az összes válasz csupán 0,6
százaléka (4 válasz) jelzi, hogy semmilyen eredményrıl nem tud beszámolni. A válaszokat
kategóriák szerint csoportosítva, említési gyakoriságukkal együtt az 5.1.9.1. számú táblázat
tartalmazza.
Az eredmények igen szerteágazóak és sok területet fednek le. A 36 kategóriából a legnagyobb
gyakoriság is csupán az összes válasz 13 százaléka (92 említés), mely a nyelvvizsgákat jelöli
meg sikerként. Az intézmények beszámolnak arról, hogy egyre több tanulójuk tesz sikeres
nyelvvizsgát („A nyelvvizsgák száma drasztikusan nı.”, „A nyelvvizsgák száma
megsokszorozódott.” vagy „Emelkedett a sikeres nyelvvizsgát tévık száma.”, ezen belül is
„úgy, hogy az iskola készítette fel a tanulókat” és „A gyengébbek közül is tudtak néhányan
nyelvvizsgát tenni.”
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5.1.9.1. táblázat:
Eredmények és említési gyakoriságuk száma és aránya (%)
Kategóriák

Említések

%

Több és/vagy magasabb szintő nyelvvizsga

92

13%

Iskola presztízse emelkedik, keresettebb; új képzési profillal bıvül

86

12%

Jobb nyelvi fejlıdés a tanulóknál

82

11%

Korábban letett és/vagy sikeresebb érettségi

73

10%

Jobb képességő, motiváltabb, képzettebb diákok jelentkezése az iskolába

42

6%

Magasabb szintő nyelvoktatás az iskolában

36

5%

Modernebb nyelvtanítási módszertan az iskolában

29

4%

Informatikából jó eredmények / érettségi

28

4%

Tanulók nyelvtanulási motivációjának javulása

24

3%

Nemzetközi kapcsolatok, tanórán kívüli nyelvvel kapcsolatos tevékenységek bıvülése

22

3%

Szorosabb együttmőködés tanárok között

17

2%

Elkerülhetıvé vált a tanárok elbocsátása a több óra miatt

17

2%

Plusz egy év a tanulónak a középiskolában

17

2%

Felzárkózás, esélyegyenlıség lehetısége

14

2%

Második idegen nyelv

14

2%

Tanulók egyéb, nem nyelvi képességeinek fejlıdése

14

2%

Nyelvoktatás szerepe, fontossága hangsúlyosabb lesz az iskolában

9

1%

Magasabb nyelvi óraszám

9

1%

Tanári sikerélmény

9

1%

Technikai, infrastrukturális fejlesztések

9

1%

Célnyelvi kultúra jobb megismerése

8

1%

Tanulók jobb felkészítése egyéb tárgyakból

7

1%

Középiskolai átmenet megkönnyítése

7

1%

Továbbtanulásnál jobb lehetıségek

7

1%

Tanár szakmai fejlıdése, magasabb szintő munka

7

1%

Jó osztályközösségek

6

0,8%

Tanulásmódszertan tantárgy bevezetése, tanulási technikák fejlıdése

6

0,8%

Szakmai nyelvtudás fejlesztése

6

0,8%

Tantárgyközi integrációra lehetıség

6

0,8%

Jobb tanulmányi eredmények, elégedettebb szülık

5

0,8%

Nincs semmi eredmény

4

0,6%

Szorosabb együttmőködés, jobb kapcsolat tanárok és diákok között

3

0,4%

Tanulók jobb hozzáállása az iskolán kívüli tevékenységekhez

3

0,4%

NYEK-es tapasztalatok hasznosítása egyéb tantárgyaknál

3

0,4%

Több lehetıség az egyéni / kis csoportos fejlesztésre

2

0,2%

Anyanyelvi tanárok

2

0,2%

725

100%

Összesen
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A nyelvvizsgával rendelkezı tanulók száma mellett a letett vizsgák szintje is emelkedett – az
alap- és középfokú vizsgák mellett szerepet kapott a felsıfokú is („Néhány (sajnos kevés)
tanuló felsıfokú nyelvvizsgát is tesz.”, „Magasabb a felsıfokú nyelvvizsgák száma”). Van,
ahol ez két nyelvbıl is tesznek nyelvvizsgát, például „Sok tanuló megszerzi a középfokú
nyelvvizsgát az érettségi vizsga elıtt 1-2 évvel. Többen 2 nyelvbıl is.”, sıt elıjön a „sikeres
szakmai nyelvvizsga” is. A nyelvi érettségit is közel ennyien említik eredményként (73,
10%). Sok NYEK-es tanuló tesz elırehozott érettségit („Az elırehozott érettségi vizsgát
teljesítık túlnyomórészt közülük kerülnek ki.” , „a 11. évfolyamon tipikus az elırehozott
érettségi vizsga” vagy „A tanulók 90 %-a elırehozott érettségi vizsgát tesz az elsı idegen
nyelvbıl 11. és 12. évfolyamon.”), egyre többen emelt szinten („A sikeres emelt szintő nyelvi
érettségik számának ugrásszerő megnövekedése.”,”Emelkedett az idegen nyelvbıl emeltszintő
érettségit tett diákok száma.”).
A tanulók 82 válaszadó szerint igen sokat fejlıdnek nyelvileg („Valódi nyelvtudással kijövı
tanulók.”) és javul a tanuláshoz való hozzáállásuk (24, 3% - például „az ebbe az osztályba
járó gyerekek szorgalmasak és viszonylag motiváltak is a nyelvtanulásban.”). Plusz egy évet
nyernek a középiskolában (17, 2% - „Egy évvel kitolja az érettségi vizsgát, érettebb fejjel
történik a pályaválasztás.”), és a NYEK képzés alapcéljának megfelelıen nagyobb esélyt
kapnak a felzárkózásra (14, 2% - „felzárkóztatási lehetıséget nyújt mind idegen nyelvbıl,
mind a többi tantárgyból”). Ez nem csupán a nyelvtanulásra igaz, hanem más képességeikre
(14, 2% - „Egyéb képességek fejlesztése (kommunikáció, személyiségfejlesztés)”) és más
tárgyakra is (7, 1% - „A magyar és matematika tárgyakból nagy lehetıség a szintrehozásra és
új tanítási módszerek kipróbálására.”), mely a 9. évben folyó intenzív nyelvoktatás és
informatikai felkészítés mellett a NYEK évfolyam másik fontos hozadéka lehet.
Kiemelik az informatika tantárgyból történı fejlıdést is (28, 4%), melynek eredményeképpen
ECDL vagy érettségi vizsgát tudnak tenni a tanulók. Könnyebb számukra az általános
iskolából a középiskolába való átmenet (7, 1% - „A tanulók felkészültebbek a gimnáziumi
tanulmányaikra.”), és ugyanez igaz 7 intézmény szerint a továbbtanulásra, azaz a
középiskolából a felsıoktatásba való átmenetre is, például „Könnyebben bejutnak a
kiválasztott felsıfokú intézménybe.”
Jobb osztályközösségek alakulnak ezekben az osztályokban (6, 0,8%), szorosabb a kapcsolat
a tanárokkal is (3, 0,4%), valamint mindezeknek köszönhetıen aktívabban vesznek részt az
iskola életében is (3, 0,4%). Idegen nyelvi fejlıdésüket ki tudják használni a szakmai nyelv
fejlesztésére (6, 0,8%) és a tantárgyak idegen nyelven történı tanulására is (6, 0,8%),
valamint hasznosítják az egyéb tárgyak tanulásában is (3, 0,4%).
Az iskola szempontjából is számos eredményt hozott a NYEK bevezetése az intézmények
véleménye szerint. Legjelentısebb sikernek 86 válaszadó (12%) azt könyveli el, hogy az
iskola presztízse javult és keresettebbé vált („Emelkedett az iskola elismertsége.”, „Nıtt az
iskola iránti érdeklıdés.”) és több tanuló jelentkezik felvételre („Az iskolánk iránt
megnyilvánuló továbbtanulási szándék megnövekedett”). Ennek köszönhetıen, az
intézménynek a NYEK elindításával megváltozott a profilja („a képzési profil bıvítése”, „az
iskola automatikusan újabb profilt, arculatot kapott”).
Az iskolába jelentkezık körében is látnak változást az iskolák: 42 válaszadó szerint jobb
képességő, felkészültebb és motiváltabb tanulókat tudnak felvenni a NYEK elindítása óta
(„Jobb tanulmányi eredményő tanulókat vonz az iskola.”, „Magasabb tudásszintő tanulók
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jelentkezése.”, „Válogatottabb a diákseregünk.”, „Motivált diákok jelentkeznek.”). Magasabb
szintővé vált és megerısödött a presztízse az iskolákban a nyelvoktatásnak (36, 5%), például
„magasabb színvonalú oktatás valósulhat meg ezekben az osztályokban” vagy „Az iskolában
folyó nyelvtanítás színvonalának emelése és a folyamatos magas színvonal biztosítása,
tanárok szakmai fejlıdése.” Modernebb módszertani eszközöket kezdtek használni (29, 4%)
és lehetıségük nyílott arra, hogy a tanulók 2. idegen nyelvet is tanuljanak (14, 2%).
A tanárokkal kapcsolatban a szorosabb együttmőködést említik 17-en, valamint rámutatnak
arra, hogy a magasabb óraszámok miatt csökkent az elbocsátás veszélye (17, 2% - „Az
elıkészítı évfolyamon a magasabb idegen nyelvi óraszám miatt nem kellett nyelvtanárokat
elbocsátani.”, „A nyelvtanár kollégák óraszáma biztosítva van.”, „Álláshelyek megırzése.”).
Több sikerélményben van részük a nyelvtanároknak (9, 1% - „Több nyelvóra miatt
elégedettebb, stabilabb nyelvoktató pedagógus gárda.”, „Az ott tanító tanároknak több a
sikerélménye.”) és a NYEK-nek köszönhetıen szakmailag tovább fejlıdhettek, magasabb
szintő munkát végezhetnek (7, 1%). Több célnyelvi kapcsolat alakul ki (22, 3%), és lehetıség
nyílt anyanyelvi tanárok alkalmazására is (2, 0,4%).

5.1.10. A NYEK képzés nehézségei az intézmények szerint
A 10. kérdés azt vizsgálta, hogy az intézmények milyen nehézségekkel szembesültek. Az
összesen 627 válaszból 10-ben (2%) jelezték, hogy semmilyen gondjuk nem adódott („Nem
tapasztaltunk nehézségeket”, „Problémamentes”). A fennmaradó 617 választ 37 kategória
szerint csoportosítottuk, ezek megnevezését és említési gyakoriságukat az 5.1.10.1. táblázat
tartalmazza.
Az elsı és második leggyakrabban említett nehézség nem csak az intézmények válaszai
között fordultak elı, hanem a nyelvtanárok, a szülık és a tanulók véleményeiben is. Elsı
helyre a heterogén csoportok (79, 13%) és a 10-13. évfolyamokon tapasztalt gondok (74,
12%) kerültek. Például: „az elsı intenzív nyelvi év után a tanulók nehezebben szoknak vissza a
több közismereti tantárgy egyszerre való tanulására.”, „A Nyek évfolyamon a többi tantárgy
háttérbe szorul, tudásvesztés jön létre.”, „A NYEK évfolyama után a kötöttebb órai
körülmények közé nehezebb visszaszoktatni a diákokat.” Ennek a problémának a megoldása az
iskolavezetés és az oktatáspolitika közös feladata, mivel túlmutat a nyelvtanuláson.
A különbözı tudásszintet az iskolák különbözıképpen fogalmazzák meg: „a felvételt nyert
tanulók nyelvi szintjének/ motiváltságának heterogén volta (lemorzsolódás)”, „A NYEK célja
a hátrányos helyzető tanulóknak is esélyt teremtsen a nyelvtanulásban, de ezek a tanulók
intenzív nyelvi képzésben való integrálása nagy kihívást jelent.”, „különbözı nyelvi szinten
vannak a bekerülı diákok, nem sikerül mindig behozni a nyelvi hátrányt”. A heterogén
csoport minden nyelvpedagógiai felmérésben visszatérı probléma (például legutóbb a
szakképzı intézmények átfogó vizsgálatában, Nikolov, Ottó és Öveges, 2009). Ennek egyik
oka, hogy a tantervi szabályozás számos variációt megenged (korai kezdés, emelt óraszám, új
nyelv választása a középiskolában), ennek következtében az egyik iskolából a másikba
történı átmenetkor óriási egyéni különbségek jellemzik a diákokat. A másik, ezzel szorosan
összefüggı probléma pedig az, hogy a nyelvtanárok számára problémát jelent a differenciált
oktatás megvalósítása. Ha kizárólag a gyengék felzárkóztatására törekszenek, a jobbak nem
fejlıdnek. Ha pedig a jókat fejlesztik, a hátránnyal indulók még inkább leszakadnak, a
középmezınyre szabják a tanmenetet, megint nem mindenki a szintjének megfelelı tempóban
halad. A NYEK évfolyam esetében, mint a többi válaszadói csoport véleményébıl látni

32

fogjuk, a megkérdezettek részérıl elvárás, hogy azonos képességő és nyelvtudású tanulók
járjanak egy csoportba, de ez igen kevés esetben valósul meg. A megoldást az jelentheti, ha a
magas óraszám adta különleges lehetıségeket a differenciált, egyénre szabott nyelvi
fejlesztésre aknázzák ki. Ehhez szemléletváltásra, szakmai továbbképzésre, folyamatos,
segítségre van szükség.
A tanulókkal kapcsolatos problémák több más területen is megjelennek: nem megfelelı
hozzáállásuk a tanuláshoz 35 válasz szerint („Diákjaink többsége alulmotivált.”, „A
nyelvtanuláshoz szükséges kitartás a tanulók többségében nincs meg”). Elgondolkodtató,
hogy a motiváció a vélemények tükrében gyakran az intézménytıl, a nyelvtanároktól, a
tanulási folyamattól független, statikus jelenségként jelenik meg. A valóságban az attitőd és a
motiváció a tanítási folyamat során dinamikusan változik, és ez az a tényezı, amelyet az
intézmény, a tanárok és az osztályközösség sikerrel alakíthat jó irányba.
22 válaszadó kitér a nem elég erıs felvételi szőrésre: „nincs megengedett nyelvi szőrés a
felvételnél”, „A jelentkezı diákok igénytelensége”, „Az írásbeli felvételi lehetıségének
eltörlése jelentısen megnehezíti a kiválasztást”). Egy helyen az „önismeret hiányát” is
felvetik, valamint hogy „A középiskolába jelentkezéskor a tanulók irreálisan mérik fel
képességeiket.” Ezek a válaszok olyan hozzáállást mutatnak be az intézmények részérıl,
amelyek hátráltathatják annak az oktatáspolitikai célnak a megvalósulását, hogy a NYEK
legyen elérhetı a hátrányos helyzető tanulók számára.
17 intézményben a tanulók képességeit tartják nem megfelelınek („Sok olyan tanuló is
bekerül a programba, aki a magyar nyelvet sem tudja elsajátítani tisztességesen és nem képes
helyesen használni sem szóban, sem írásban. Számukra a felsıbb évfolyamokon történı emelt
szintő felkészítés puszta kínlódás.” vagy „A gyengébb képességő diákok oktatása rengeteg
nehézséget okoz.”). Nehezen megoldható a különbözı tudásszintő, hátterő tanulók
felzárkóztatása, szintre hozása 13 válaszadó szerint: „A nehéz szociális háttérrel rendelkezı
diákoknál nem mindig biztosított a nyugodt otthoni felkészülés, ami a nyelvtanulás egyik
legfontosabb feltétele lenne.” annak ellenére, hogy ez a NYEK egyik célja. 10 intézményben
gondolják úgy tapasztalataik alapján, hogy a probléma abban keresendı, hogy a 9. évfolyam
alapvetıen nem alkalmas kor az intenzív nyelvtanulásra („A tanulók nem elég tudatosak.
Hasznosabb lenne a technikumok mintájára 13. évfolyamon”, „Ez a korosztály nem eléggé
tudatos nyelvtanuló”, „14 évesen nem céltudatosak, nem használják ki a lehetıségeiket az
idegen nyelvek elsajátítására (sem)”).
57 (9%) válaszadó érzi úgy, hogy nincs elegendı nyelvtanár a NYEK évfolyamos képzéshez
(„A megnövekedett óraszámhoz nehéz biztosítani a megfelelı minıségő nyelvtanárt.”) és ez
több intézményben tanári túlterheltséghez („a kollégák nagyon magas (heti 29-30)
óraszáma”), valamint a kooperáció nehezebb kivitelezéséhez („Az egy csoportban idegen
nyelvet tanító kollégák együttmőködésének kialakítása.”) vezet. Nehéz biztosítani a felmenı
rendszerben a folytonosságot („az elsı évfolyam sok nyelvi órájára nehéz tanárt találni, aki
tovább is tudja vinni a csoportot”), és nem könnyő megoldani a szükséges helyettesítéseket
sem.
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5.1.10.1. táblázat:
Nehézségek és említési gyakoriságuk
Kategóriák

Említések

%

Heterogén nyelvi csoportok kezelése, csoportbontás problémája
NYEK évfolyamon kevés elvárás a tanulókkal szemben, ezért nehézségeik
vannak a 10-13. Évfolyamokon
Kevés nyelvtanár, tanári túlterheltség, közös munkájuk megszervezése

79

13%

74

12%

57

9%

Sikeres nyelvi vizsgák utáni nyelvtanítás nehézségei

43

7%

Tanulók nem megfelelı motiváltsága a tanulás iránt

35

6%

10-13. évfolyamokon lelassuló nyelvtanulás, csökkenı érdeklıdés

34

5%

Infrastrukturális hiányosságok

31

5%

Megfelelı tananyagok hiánya

25

4%

Tanulók nem megfelelı kiválasztása, szőrése

22

3%

Tanulók nem megfelelı általános tanulási képességei

17

3%

Egyéb nyelvek háttérbe szorulása az angollal szemben

15

2%

Túl hosszú az öt éves képzés

15

2%

Célnyelvi kapcsolatok, utazások, anyanyelvi tanár hiánya

14

2%

Nyelvi vizsgákkal kapcsolatos nehézségek

14

2%

Magas pluszköltségek (tankönyvek, nyelvvizsgadíj)

13

2%

Szintrehozás, felzárkóztatás, differenciált oktatás nehézségei (nem csak nyelvi)

13

2%

Második nyelv nem / nem megfelelı tanulása

12

2%

Az elızetes elvárásoknak való meg nem felelés

11

2%

A 9. évfolyam nem alkalmas az intenzív nyelvi képzésre

10

2%

Kevés jelentkezı a képzésre

10

2%

Fenntartóval problémák

10

2%

Nincs nehézség

10

2%

Osztályközösségi problémák

9

1%

Monotonitás

8

1%

NYEK beindításával kapcsolatos problémák

7

1%

Tanulók nem értékelik eléggé a lehetıséget

6

1%

Képzéssel kapcsolatos ellenérzés, ellenállás

5

0,7%

Központilag megoldatlan kérdések

4

0,6%

Eredményes nyelvtanítás módszereinek megtanítása

2

0,3%

Nagy különbség a NYEK-es és nem NYEK-es osztályok között

2

0,3%

Adminisztrációs nehézségek, kapcsolattartás szülıkkel

2

0,3%

Követelményrendszer, értékelés hiányossága

2

0,3%

Egyéb gimnáziumok elszívó hatása, irigysége

2

0,3%

Tanórán kívüli, iskolán belüli nyelvtanulás lehetıségeinek hiánya

1

0,2%

A tanulók szakmai érdeklıdésének elbizonytalanodása

1

0,2%

A szakmai nyelvi ismeretek tanítása

1

0,2%

Nem értik, mik a sikertelenséget okozó problémák

1

Összesen

617

34

0,2%
100%

A nyelvi fejlesztéssel kapcsolatban is számos nehézséget sorolnak fel a válaszadók.
Legtöbben a sikeres nyelvi vizsgákat követı a nyelvtanításra vagy szinten tartásra
vonatkozóan fogalmaznak meg gondokat (43 válasz, 7%). A letett vizsgák után a tanulók
elvesztik érdeklıdésüket a nyelvtanulás iránt („a diákokat csak az érettségi és a nyelvvizsga
megszerzése érdekelte, utána már nem tanultak”), legyen az érettségi („A nyelvbıl elırehozott
érettségit tett tanulók egy része már nem akarta a nyelvet tanulni tovább.”) vagy nyelvvizsga
(„a középfokú nyelvvizsga megszerzése után nem akarják bıvíteni ismereteiket”). Az
elırehozott érettségi után a tanulók már nem járnak be az órákra, sok esetben nem kívánnak
szintemelı vizsgát tenni, valamint az emelt szintő képzéssel járó kötelezı óraszám is
lecsökken. Látható, hogy az eszközjellegő motívum, amennyiben célját eléri a diák, visszájára
fordul. Bár logikus cél lehetne, hogy a többnyire középszinten érettségizı diák az emelt szint
eléréséhez folytassa a nyelvtanulást, az intézmények nem ezt tapasztalják. Az emelt szintő
érettségi iránti alacsony érdeklıdés nem csak a NYEK képzés problémája, annyiban azonban
érinti, hogy a képzés tervezése idején érvényes oktatáspolitikai törekvések
figyelembevételével a NYEK egyik törvényben foglalt célja ez a szint lett.
Szintén a nyelvoktatásra vonatkozik az a 35 válasz (6%), amelyek a 10-13. évfolyamos
tanulók nyelvtanulásában lát problémákat. Gondot okoz az óraszám visszaesése és a többi
tantárgy visszatérésével csökken a nyelvtanulás jelentısége és aránya („10. osztályban pedig
abbahagyják a nyelv rendszeres tanulását, mert rájuk zúdul a többi tantárgy.”). Véleményük
szerint a kisebb nyelvi óraszám megtöri a lendületet és a nyelvi fejlıdés lelassul, ami a heti öt
nyelvi óra mellett nem lenne szükségszerő. Az egyik válaszadó kiemel egy
szakközépiskolákra vonatkozó nehézséget: „szakmacsoport választás után nem mindegyik
szakmacsoportban biztosított a heti 5 óra nyelvtanulás”. A 10-13. évfolyamra való átmenet
kezeléséhez az OKM kidolgozott és elérhetıvé tett egy segédletet, mely részletezi azokat a
lépéseket, amelyekkel ez megkönnyíthetı. Fontos azonban, hogy az emelt szintő képzés
szerint biztosítandó heti öt órának elegendınek kell lennie a megfelelı nyelvi
továbbfejlıdéshez.
Akadályozzák a munkát az infrastrukturális hiányosságok (31, 5% - például „A tárgyi
feltételeink nagyon szegényesek.” és „Nem tudjuk biztosítani, hogy olyan termek legyenek,
amelyek a csoportmunkára gyorsan alkalmassá tehetık”) és a megfelelı tananyagok hiánya
(25, 4% - „A megfelelı (tankönyvé is nyilvánított) tankönyvek biztosítása” és „tanári
kézikönyvtár hiányosságai”) is. Kevés lehetıség adódik (14, 2%) a célnyelvi országokba
történı kiutazásra és nemzetközi kapcsolatok kialakítására („célországbeli kapcsolatok
kiépítése, vendégtanárok fogadása”, „Külföldi nyelvi gyakorlat anyagi fedezete”), valamint
anyanyelvi tanárok fogadására („nem tudtunk anyanyelvi tanárt alkalmazni”).
Véleményük szerint az eredményes nyelvtanuláshoz szükséges tárgyi feltételek biztosításával
járó pluszköltségek szintén nehézségeket okoznak (13, 2%), például „Anyagi forrás kellene az
idegen nyelvő hanganyagok, irodalmi könyvek, filmek beszerzéséhez.”, „Anyanyelvi
környezetbe való kiutaztatásuk csak önköltséggel lehetséges, s ezt nem mindenki engedheti
meg.”, „Az iskolát is megterheli, hiszen tanulóink kb. 40 %-a ingyen tankönyvre jogosult.”
Tovább nehezítik az iskolák helyzetét és a finanszírozási gondokat a fenntartóval kapcsolatos
problémák (10, 2%), például „Nem érzékeltük a többlet normatívát, mert a fenntartó talán
nem is adta ide.”, „Nem kaptunk 5 éve semmi pluszt a fenntartótól. pl. több számítógép, labor
stb.”, vagy „Az órabankban többletórát nem biztosít a fenntartó.”.
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A NYEK bevezetése során is akadtak problémák 7 válaszadó szerint, tapasztalatok híján a
tervezés és a megvalósítás nem mindig volt hiánytalan. Példaként említették a kezdeti
nehézségeket („az elsı osztály fejlıdési útja kidolgozatlan volt.”), a nem megfelelı tervezést
(„Az elsı két évfolyam helyi tanterv nélkül mőködött.”) vagy az újszerőség miatt nem jó
döntéseket („túl sok nyelvi órát terveztünk az elsı évre.”). A beindítás problémáit az a tény is
okozta, hogy „a 9. évfolyam csak ajánlások szintjén szabályozott (a nyelvi óraszám+info.
kiv)” (4, 0,6%), így számos probléma adódott, mint például az, hogy „Minimális óraszámi
elıírás van, plusz órakeret nincs (pedig a csoportbontás falja az órakeretet!!)”. A törvényi
szabályozás valóban hagy mozgásteret az iskoláknak döntéseikhez, a tervezésben emellett
pedig az OKM ajánlások és segédletek segítséget nyújthattak.
A remélt teljesítmények elmaradása 11 iskolában okozott csalódást, feszültséget: a képzés
nem hozta azokat az eredményeket, amelyekre például a szülık vagy a fenntartó számított
(„mindennapokban nem mérhetı a nyelvtudásuk eredménye, hatékonysága”, „a bekerült
tanulók nyelvi szintje és motiváltsága valamint a szülıi elvárások (év végén nyelvvizsga
elérése) közti szakadék”, „fenntartói és szülıi eredmény centrikus elvárásnak való megfelelés
nyomása”). Elgondolkodtató, hogy a nyelvtudás megszerzését többnyire sikeres vizsgákkal
látják igazolva mind a tanárok, mind a szülık és a fenntartók. Bár a törvényben az emelt
szintő érettségire történı felkészítés szerepel, sem a vizsga letétele, sem a külsı nyelvvizsga
mint kimeneti követelmény nem jelenik meg, így ezek nem elvárható eredmények. Az
ajánlások a használható nyelvtudást és az önálló nyelvtanulás képességét jelölik meg célként.
9 iskolában jelezték, hogy a csoportbontásban megvalósuló sok nyelvóra miatt nem tudtak
megfelelıen kialakulni ezekben az osztályokban a közösségek, a társas kapcsolatok. 5
válaszadó írt a NYEK képzéssel kapcsolatos negatív hozzáállásról, a szülık, bár ezt ık
választották („A szülıi ellenállás, nem akarják egy évvel tovább járatni iskolába a gyereket”),
a tantestület („A nem nyelvszakos kollégák kissé hátrébb szorítva érzik magukat.”) és
általában a közösség részérıl („Városunkban még mindig nem elfogadott ezen képzési
forma.”). A NYEK képzés felerısítette a rivalizálást a középiskolák között (2, 0,3%): „Más
intézmények (pl. helyi gimnázium) féltékenysége a szakközépiskolai képzés irányában.”.
Egy-egy helyen jelenik meg az a gond, hogy az iskolán belül nincsenek meg a tanórán kívüli
nyelvtanulás lehetıségei; a tanulók a „szakmai elbizonytalanodása” és a szakmai nyelv
helyének és szerepének tisztázatlansága. Egy intézmény jelezte, hogy látják, hogy a vártnál
kevésbé eredményes a képzés, de az okokat nem tudják beazonosítani.

5.1.11. Az intézmények megoldásai a problémákra
A 267 válaszadó összesen 547 választ adott a 11. kérdésre, melyben arra voltunk kíváncsiak,
hogy milyen megoldásokat találtak a NYEK képzés során felmerült, összesen 617 nehézség
feloldására.
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5.1.11.1. táblázat:
Megoldási javaslatok (említések száma és aránya, %)
Említések
Kategóriák

%

szá száma
63

12%

Több, megfelelı nyelvtanár, együttmőködés, továbbképzés

59

11%

Módszertani újdonságok

45

8%

Tanterv, házirend módosítása

30

6%

Nyelvi vizsgákra felkészülés

29

5%

Csoportbontás, csoportalakítás módosítása

26

5%

Pályázatok figyelése, igénybe vétele

24

4%

Délutáni plusz foglalkozások biztosítása

23

4%

NYEK képzés hatékonyabb népszerősítése, jobb tájékoztatás

22

4%

Infrastruktúra fejlesztése

19

3%

Egyéb tárgyak helyzetének rendezése

19

3%

Nincs megoldás

18

3%

Óraszámon egyenletes elosztása, maximálása

14

3%

Finanszírozás megoldása

14

3%

Szintrehozás, felzárkóztatás, differenciált oktatás

Második idegen nyelv bevezetése

12

2%

Egyéb képességek fejlesztése (tanulásmódszertan)

12

2%

Kommunikáció szülıkkel

11

2%

Felvételi eljárás módosítása

10

2%

Értékelési rendszer átalakítása

10

2%

Osztályközösség erısítése

9

2%

Folyamatos ellenırzés, számonkérés; szigorúbb követelmények

8

1%

Érettségi/nyelvvizsga után nyelvtanulás kezelése

7

1%

Csoportok, képzési formák közötti átjárás

6

1%

Megszőnik / kérdéses a NYEK képzés léte

5

1%

Megfelelı tankönyvek

5

1%

Versenyekre készülés, részvétel

5

1%

Vizsgalehetıség biztosítása (ECDL/nyelvvizsga)

4

0,7%

Külföldi projektekben való részvétel

4

0,7%

Nyelvtudás népszerősítése

3

0,6%

Csak egy nyelv oktatása

3

0,6%

Fenntartó segítsége

3

0,6%

Bizonyos tárgyak idegen nyelven történı oktatása

3

0,6%

Anyanyelvi tanár alkalmazása

3

0,6%

Gazdag programkínálat

3

0,6%

Utazás célnyelvi országokba

3

0,6%

Szakmai nyelv bevezetése

2

0,4%

Nyelvi választék bıvítése

2

0,4%

Motiváció erısítése

2

0,4%

Cserekapcsolatok szervezése

2

0,4%

Szaktanácsadók bevonása

1

0,2%

Terhelés növelése

1

0,2%

Szakmához kapcsolás

1

0,2%

Tapasztalatcsere más intézményekkel

1

0,2%

Célnyelvi olvasmányok
Összesen

37

1

0,2%

547

100%

A leggyakrabban említett nehézségek a NYEK-es képzésben a heterogén csoportok, a
különbözı tudásszint és ennek megfelelıen a megfelelı csoportbontás, csoportlétszám
kérdései voltak (79, 13%). Összhangban ezzel, a legtöbbet említett megoldások a
szintrehozásra és a differenciált oktatásra vonatkoztak (63, 12%). Több helyen a megoldást a
felzárkóztatásban látják, például „Az elsı pár hónapban felzárkóztatjuk a gyengébbeket.” ,
„Viszonylag hosszú felzárkóztató idıszak.”. Van, ahol a különbségeket külön délutáni
foglalkozások beiktatásával próbálják csökkenteni („Szükség esetén korrepetálást
biztosítunk.”, „Tanórán kívüli foglalkozásokon próbáljuk a különbségeket csökkenteni.”), más
helyeken a differenciált oktatás eszközeit említik („Egyéni differenciálás és egyéni
felzárkóztatás”, „Csoporton belüli differenciált oktatás (csoport- és mőhelymunka)”, „A
nyelvórákon lehetıség szerint differenciált oktatás megvalósítása.”). Mint azt a nehézségek
esetében említettük, ezen a téren feltétlenül elıbbre kell lépni, hogy a nyelvtanárok
hatékonyabban tudjanak a diákok képességeihez és szintjéhez alkalmazkodni.
Néhány helyen a haladás tempóját csökkentik: „Lassabban haladunk a tananyaggal.” A
megfelelı csoportbontást látják 26 helyen a heterogén csoportok problémájára a helyes
megoldásnak (5%) – legtöbb esetben szintfelméréssel alakítják ki a nyelvi csoportokat
(„csoportok beosztása szintfelmérık alapján”). 7 iskolában biztosítanak lehetıséget a
csoportok, osztályok közötti átjárásra („csoportok átjárhatósága”), de ez több esetben a
NYEK képzésbıl való esetleges kikerülést jelentheti: „A túl gyengén teljesítı tanulókat szülıi
beleegyezéssel megpróbáljuk átirányítani szakiskolai osztályokba” vagy „A nagyon gyengék
másik osztályban folytathatják tanulmányaikat.”, ami csupán kivételes esetekben tőnhet
megfelelı megoldásnak.
A tanárokra vonatkozó gondokkal kapcsolatos megoldások alkották a második legtöbbet
felhozott válaszok csoportját (59, 11%). A tanárok túlterheltségét újabb, több kolléga
alkalmazásával oldják meg, ahol erre lehetıség van („új nyelvszakos kolléga alkalmazása”,
„több tanár”), esetleg a feladatok átcsoportosítását választják: „igyekszünk az egyéb feladatok
(pl. verseny-, vizsgafelügyelet) alól a lehetıségek szerint mentesíteni a nagyon magas
óraszámban tanító pedagógusokat”. Fontosnak látják az intézmények a megfelelı
osztályfınök kiválasztását és szerepének erısítését: „Az osztályfınök személyét
körültekintıen választottuk ki.” és „Az osztályfınöki munka erısítése.”. A NYEK-es
csoportokat több nyelvtanár tanítja egyszerre („3 szaktanár tanítja a csoportot (angol nyelvbıl
lektori órák is vannak)”) és több intézmény kiemelte, hogy a képzettebb, tapasztaltabb
kollégákat választják erre a feladatra („Tapasztalt, kiváló nyelvtanárokra bíztuk ezeket az
osztályokat.”).
Hangsúlyt fektetnek az együttmőködés, a szakmai kooperáció megteremtésére: „A nyelvi
munkaközösség nyelvenként kidolgozta a kollégák együttmőködésének rendjét.” és
„Tervszerőbb munkaközösségi összefogás.” A konkrét osztályokban való együttmőködésen
túl módszertani kérdésekben is segítik egymást, „Az idegen nyelvi munkaközösség igazi
szakmai fórummá vált, így közösen igyekeznek elısegíteni az érdekesebb, eredményesebb
módszerek bevezetését.”, „mentorálás”, valamint a sikeres közös munka alapját, a jó
kapcsolatot is tudatosan építik („a nyelvi munkaközösségen belül segítıkész együttmőködés, jó
baráti légkör kialakítása”). A nyelvtanárok és a közismereti tárgyakat oktató tanárok
szorosabb kooperációjára is odafigyelnek egy iskolában: „Összmunka a nyelvi és közismereti
tanárok között”. Jelentıs lépés még a tanárok számára biztosított továbbképzések,
konzultációk, tapasztalatcsere biztosítása („továbbképzésekre sarkalljuk a kollégákat”,
„Pályáztunk - több nyelvszakos kollega vett részt külföldi tapasztalatcserén.”).
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A tanulók motivációjának, nyelvi fejlıdésének érdekében számos, korábban kevésbé
alkalmazott technikát, nagyobb változatosságot vezettek be a NYEK képzésben
(„változatosabb módszerekkel próbálnak élni a kollégáim”, „Sokszínővé, differenciálttá
tesszük a nyelvi feladatokat, beépítve az interaktív táblát is.”, „projektórákkal próbáljuk
érdekesebbé tenni az órákat”), ebben az iskolák továbbképzésekre küldéssel segítik a
kollégákat ”módszertani továbbképzések a repertoár bıvítése érdekében.”
A tanórán kívüli nyelvtanulást külön délutáni foglalkozásokkal segítik (23, 4%); lehetıséget
biztosítanak a második idegen nyelv tanulására (12, 2%); és külföldi projekteket szerveznek
(4, 0,7%). Öt válaszadó a versenyekre való felkészülés, az azokon történı részvétel
segítségével motiválja tanulóit („versenyeken szerepeltetjük a tanulókat, így inspiráljuk
ıket”). Színes programválasztékot biztosítását említik három helyen („Az érdeklıdés
fenntartása pl. vetélkedıkkel, programokkal.”); célnyelvi országokba szerveznek utazásokat
szintén három helyen („Anyagi támogatást adva eljuttatjuk tanulóinkat a célnyelvi
országokba, ahol családoknál lakva ismerkedhetnek az ország kultúrájával, szokásaival,
nevezetességeivel.”); két-két intézményben a nyelvi választékot bıvítik és a szakmai nyelvre
is építenek. Két helyen a motiváció fenntartására irányuló tudatos törekvésnek adnak hangot,
másik két iskolában pedig cserekapcsolatok kialakításán dolgoznak. Egy válaszadó a
célnyelvi olvasmányok használatában látja a fejlıdés és a motiváció fenntartásának
lehetıségét.
A sikeresen letett nyelvi vizsgák utáni nyelvtanítás problémáira 7 megoldás érkezett. A
korábban érettségizett tanulók nem kapnak felmentést az óralátogatás alól („pedagógiai
programunkat úgy módosítottuk, hogy elırehozott érettségi után is folytassa mindenki a
nyelvtanulást”). İk továbbra is járnak nyelvórákra („a már elırehozott érettségit tett
tanulókat nem mentjük fel az óralátogatás alól - szintentartás”), vagy készülnek a
nyelvvizsgára („a már elırehozott érettségit tett tanulókat nem mentjük fel az óralátogatás
alól - nyelvvizsgára készítjük ıket órai keretek között, differenciált oktatás során”) vagy a
szintemelı vizsgára. Két helyen a nyelvtudás hasznosságával, a nyelvtanulás örömével tartják
bent a tanulókat a nyelvórákon („szülık, diákok meggyızésével; mindenkit arra biztatunk,
hogy a nyelvtanulást az elırehozott középszint megszerzése után se hagyja abba”, „Az angol
nyelvbıl elıre hozott érettségi vizsgát tett tanulók fejleszthetik tudásukat tanítási órán. Ott
már valóban a nyelvtudás a motiváció, nem pedig az osztályzat.”).
A nyelvi vizsgákra való felkészüléssel kapcsolatban is kaptunk 29 választ (5%). Többen
ezeket a vizsgákat is a motiváció erısítésére, fenntartására is használják („A nulladik évfolyam
végén szorgalmazzuk az alapfokú nyelvvizsgát, ha gyengébb átlagú csoportok jönnek az
iskolába, mert motiváltabbak a fiatalok, ha kihívást támasztanak velük szemben”);
tudatosítják tanulóiban, hogy ez hasznos számukra („Súlyt fektetünk a nyelvi képzés
nyelvvizsgákban történı hasznosulására”), és biztosítják a felkészülés lehetıségét („Érettségi
elıkészítı csoportokat szervezünk”). Az érettségi vizsgával kapcsolatban az intézmények
különbözı gyakorlatot folytatnak: vannak olyan iskolák, ahol az elırehozott érettségiket nem
támogatják („Elırehozott érettségik megszüntetése”. „Elırehozott érettségit nem erıltetjük.”),
egy intézményben viszont kötelezıvé tették az emelt szintő érettségit („Köteleztük a diákokat
az emelt szintő érettségi letételére”) – ami nem felel meg a törvényi elıírásoknak, míg egy
másik intézménybıl indoklás nélkül ezt írták: „Nem javasoltuk a nyelvvizsga elıtti érettségi
megszerzését.” A válaszokból látható, hogy a szabályozást célszerő lenne átgondolni, mivel az
érettségi két szintje, a külsı nyelvvizsgák, valamint a jelentkezéskor ezekre kapható pontok
visszahatnak a tanulók motivációjára és az iskolák válaszlépéseire.
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A finanszírozás problémáit 24 intézményben a pályázati lehetıségek igénybevételével oldják
meg. Pályáznak célnyelvi utazásra és táborokra („Minden tanévben szervezünk angliai
tanulmányutat, amihez pályázati forrást keresünk.”), tananyagokra („Pályázaton kaptunk
angol nyelvő könyveket (de nem eleget)”), tárgyi feltételeik (például interaktív tábla)
javítására. Egyéb esetekben (14, 3%) alapítványok és a szülık is segítik a szükséges
beszerzések, személyi és dologi kiadások fedezését („Alapítványi hozzájárulást kérünk.”,
„Szülıi hozzájárulás”, „A szülık vállalják a tankönyvlistán nem szereplı nyelvkönyvek
megvásárolását”). Az iskola a maga keretein belül szintén hozzájárul a megoldáshoz, például
„az iskolai költségvetés nagyobb részét próbáljuk eszközbeszerzésre fordítani”, „A rászoruló
tanulóknak az iskola anyagi támogatást nyújt a nyelvvizsga megszerzéséhez, hogy a pénzhiány
ne legyen akadály”., valamint a tanárok is vállalnak áldozatot („Kevesebb pénzért több órát
tartanak a kollégák”). Az önkormányzat, a fenntartó is besegít („Az önkormányzat adja az
emelt óraszámú nyelvi képzéshez a pénzügyi keretet a 10-13. évfolyamon.”) és kiadói
támogatást is kapnak egyes iskolák („kiadói támogatásokat kihasználtuk”). A finanszírozás
forrásának megjelölése nélkül 19 iskola számol be infrastrukturális fejlesztésekrıl, például
„nyelvi labor kialakításának megkezdése”, „vezeték nélküli hálózat kialakítása”.
Az egyéb közismereti tárgyak helyzetének rendezésérıl 19 iskola (3%) számol be.
Tapasztalataik alapján a 9. évfolyamon bevezetnek újabb tantárgyakat. Például: „Jelenleg úgy
módosítjuk az iskolai programot, hogy az elsı évben természettudományos képzést is
kapjanak a diákok.”, „bevezettük a matematika heti 2 órában történı oktatását”,
„visszahoztuk a történelem tárgyat). Másutt a szintentartás mellett döntöttek („A közismereti
tantárgyak egy részét nagyon alacsony óraszámban ugyan, de tanítjuk, hogy valamennyire
szinten tartsuk a tanulók tudását.”), vagy ehelyett elırehozták a késıbbi évfolyam tananyagát
(„Elkezdjük matematikából a 9. évfolyam anyagát, miután a felzárkóztatás megtörtént.”,
„Szeretnénk bevezetni egy-két tárgyból a középiskolai anyag tanulását.”).
A nyelvórák tekintetében is történtek változások 14 esetben, például „a nyelvi óraszámok
elosztását újragondoltuk”, „megváltoztattuk az óraszámokat (a következı tanévtıl 11+5 lesz
az 1. és 2. idegen nyelv óraszáma” vagy „10. évfolyamtól heti 5 nyelvóra biztosítása /fı
idegen nyelv/”. 12 iskolában határozták el, hogy hangsúlyt fektetnek a tanulási képességek
erısítésére, az önálló tanulásra való felkészítésre tanulásmódszertan oktatásával („A
tanulásmódszertan órák bevezetése.”, „Tanulásfejlesztı tréningeket tartunk.”).
A felvételi és az értékelési rendszer átalakításáról is többen (10-10 válaszadó) beszámoltak.
Mindkét esetben a szőrés és az ellenırzés szerepének erısödése látható. A felvételik esetében
a bekerülés nehezítése jelenik meg, például „komolyabb szőrés a felvételnél” vagy „A felvételi
vizsga érdemben jobban szelektálna.” Új elemek kerülnek be a felvételi eljárásba, mint
például a nyelvi szintfelmérı íratása, a szóbeli felvételi szervezése vagy a tanulók tanuláshoz
való viszonyának felmérése. Mindezek a helyi javaslatok elgondolkodtatóak annak tükrében,
hogy a NYEK-re való bekerülést az oktatáspolitika könnyíteni kívánja, például azzal az
intézkedéssel, hogy erre a képzésre idegen nyelvbıl felvételiztetni e tanévtıl nem lehet. Az
értékelés fejlesztése a legtöbb esetben további belsı vizsgák bevezetését jelenti, például
„negyedéves házi vizsga rendszerrel ösztönzünk a tanulásra”, „11. évfolyamon bevezettük a
közép- ill. emelt szintő próbaérettségit, amely megmutatja a tanulók érettségire való
felkészültségét.” vagy „Belsı vizsgarendszer kidolgozása”. A folyamatos ellenırzés, a
követelmények szigorúbb számonkérése további 8 válaszban (1%) megjelenik („Nagyobb
hangsúlyt fektetünk a számonkérésre és ellenırzésre.”, „rendszeres házi feladat,
számonkérés”).
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Az iskolák 6 százaléka jelezte, hogy több figyelmet fordít a NYEK évfolyamos képzésre és
népszerősítésre (4%: hatékonyabb tájékoztatás, 2%: szorosabb kommunikáció a szülıkkel).
Közvetlenül tájékoztatták az érintetteket: a tanulókat és szüleiket („a jelentkezési idıszakban
az érintettek részletes informálása”, „folyamatosan hirdetjük az indíthatóságot, hívjuk a
tanulókat és szülıket”), az általános iskolákat („A nyolcadikos osztályfınököket meghívjuk egy
szakmai beszélgetésre.”, „Folyamatos kapcsolat az általános iskolákkal.”) a fenntartót
(„Logikus érveléssel meggyıztük a fenntartót a nyelvi elıkészítı hasznosságáról.” vagy
„Sikerült meggyıznünk a fenntartónkat a NYEK osztály szükségességérıl”). Egy esetben az
érintettek igényeit is felmérték („igényfelmérést végeztünk a környezı települések és
partneriskolák körében, a képzést ehhez alakítjuk”). A már felvett tanulók szüleinek
bevonását is átgondolták: „a szülık bevonása a folyamatok áttekintésébe” és „szülık
tájékoztatása, szülı-tanár-diák együttes értekezlet, probléma- és megoldásbörze”. 3 esetben a
nyelvtudás népszerősítését tőzték ki célul („tájékoztatjuk a tanulókat szülıket a nyelvtanulás
fontosságáról”). Egy-egy esetben említették, hogy más intézményekkel is tapasztalatcserét
folytatnak és szaktanácsadót is bevonnak.

5.1.12. A NYEK képzés további fejlesztéséhez
javasolt központi változtatások
Az intézményi kérdıív utolsó, 12. kérdésében arra kértük az iskolákat, hogy javasoljanak
olyan központi intézkedéseket, amelyek segítségével a nyelvi elıkészítı évfolyammal induló
képzés fejleszthetı lenne. A válaszadók általában egy, de néhány esetben kettı, sıt három
ajánlást is megfogalmaztak – összesen 223 javaslat érkezett.
Hat válaszban (3%) jelezték, hogy különbözı okokból nem látnak szükségesnek központi
változtatásokat, például „E rendszert jónak találjuk, nálunk jól mőködik.”, „Központilag
semmilyet. A helyi problémákat helyben kell megoldani.” vagy”Iskolánk helyi pedagógiai
programjában úgy érezzük megtaláltuk a helyes arányokat.”
A beérkezett javaslatokat 25 kategória szerint csoportosítottuk. Ahogyan azt a kategóriák
magas száma is mutatja, a válaszok igen szerteágazóak, és számos fejlesztési területet fednek
le (5.1.12.1. táblázat).
A válaszokat összesítve megállapítható, hogy két fı irány jelenik meg a véleményekben.
Egyrészt az iskolák több központi szabályozást, valamint tapasztalataik alapján a szabályozás
módosítását igénylik. Másrészt további támogatásra van szükségük több téren, például
finanszírozási vagy továbbképzési kérdésekben. Mindkét fı területen felmerül a kérdés, hogy
mennyire veszik figyelembe az intézmények a rendelkezésükre álló lehetıségeket
(többletnormatíva, ajánlások, továbbképzések stb.). Emellett több egyedi javaslat is érkezett.
A leggyakrabban említett javaslatok csoportja (43, 19%) azokból a válaszokból tevıdik össze,
amelyek a NYEK képzést központilag erısebben szabályoznák, és az eddigi tapasztalatok
alapján pontosítanák („Egyértelmőbb, pontosabb törvényi szabályozást!”, „Az elıkészítı
évfolyam utáni képzés vonatkozásában határozottabb irányelveket várunk.”, „Egyértelmőbb
szabályozásra lenne szükség (jogszabályok, kerettantervi követelmények”).
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5.1.12.1. táblázat:
Az intézmények fejlesztési javaslatai (említések száma és gyakorisága, %)
Kategóriák
Központi szabályozás erısítése, kiegészítése kidolgozott tantervvel,
meghatározott bemeneti/kimeneti szintekkel, felvételi és egyéb vizsgákkal
Pályázati lehetıségek

Említések

%

43

19%

30

13%

Magasabb anyagi támogatás

26

12%

Tanároknak továbbképzések, tapasztalatcsere

26

12%

Központilag kiadott tananyagok, segédanyagok

20

9%

Órakeret bıvítés, lehetıség az óraszám emelésére

19

9%

Egyéb tantárgyak helyzetének rendezése a NYEK évfolyamon

13

6%

Osztály- és csoportlétszámok maximálása

8

4%

Nincs javaslat

6

3%

Fenntartó által finanszírozandó óraszám központi elıírása

4

2%

NYEK évfolyam a 13. évben legyen

3

1%

Két nyelv legyen a NYEK-en

3

1%

Érettségit váltsa ki a nyelvvizsga

3

1%

NYEK-en tanító tanároknak anyagi elismerés

3

1%

Ne a nyelvi vizsgák legyenek a sikeres NYEK fokmérıi

3

1%

NYEK népszerősítése

2

0,9%

Központi jó gyakorlat győjtemény, változatosság korlátozása

2

0,9%

Óraszám csökkentése

2

0,9%

Nyelvtudás népszerősítése

1

0,4%

NYEK-et minden iskola indíthasson, minden tanuló igénybe vehesse

1

0,4%

Érettségi utáni szakképzés bekapcsolása

1

0,4%

Csak a NYEK év legyen, utána kerüljenek vissza a normál oktatásba

1

0,4%

Bizonyos tantárgyak idegen nyelven történı oktatása

1

0,4%

Szintfelmérés a NYEK évfolyam elıtt

1

0,4%

Nem nyelvi versenyeken a NYEK-es tanulók egy évfolyammal lejjebb sorolása

1

0,4%

223

100%

Összesen

A válaszadók nagyobb szerepet szánnak a felvételi eljárásnak: „Mivel nagyon eltérı tudással
érkeznek a tanulók, legyen felvételi vizsga a hozott tudás méréséhez.”, vagy „helyi, egységes
bementeti követelményrendszer (pl. felvételi) bevezetése”, és „Írásbeli felvételi lehetıségét
(egyformasága miatt igazságosabb, idıtartama miatt olcsóbb, a gyerek számára kevésbé
stresszes)”. Ezek a javaslatok nem felelnek meg annak a módosításnak, amellyel az
oktatáspolitika a felvételi szerepét – legalábbis idegen nyelvbıl – szőkíteni kívánja azzal,
hogy idegen nyelvbıl a NYEK-re felvételi vizsga nem tartható. Felvetik, hogy már az
általános iskolában mérjék a tanulókat: „A 8. évfolyam félévkor, középiskolába jelentkezés
elıtt kellene kimeneti méréssel a tanulók tudásszintjét, képességeit mérni, hogy a megfelelı
helyre jelentkezzenek.”. A bemeneti mellett a kimeneti szint meghatározása is felmerül
javaslatként, például „Valamilyen alapvizsga teljesítése a végén”, „Elvárható nyelvismeret /
nyelvhasználati szint megfogalmazása” vagy „A követelményrendszerének megváltoztatását:
például kötelezı legyen 11. után a magas óraszámban tanult nyelvbıl érettségit tenni és 12tıl felvenni egy új idegen nyelvet.” A kimeneti követelmények tekintetében irányadónak az
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emelt szintő érettségire való felkészítés kötelezettségét elıíró törvény és az OKM ajánlások
számítanak. Ezekben külsı nyelvvizsga letételének kötelezettségérıl nincs szó, az elvárható
nyelvi fejlıdésrıl pedig részletes leírás található. Központi mérést is javasolnak válaszadók:
„mérési anyagok legalább egy adott évfolyam év végi tudásának mérésére, országos
standard” és „Mérés - értékelés központi szakmai kidolgozása, a NYEK képzésben résztvevı
diákok 9-13 évfolyamokon bizonyos idıszakonként történı egységes mérése”.
A válaszok között találunk olyanokat is, amelyek korlátoznák a NYEK képzésben résztvevık
körét (például „Tapasztalatunk szerint a szakközépiskolákban nem biztos, hogy mindenhol
érdemes megindítani ezt a képzést.” vagy „Az elsı év végén legyen kötelezı vizsgát tenni.
Nem megfelelı teljesítmény esetén a tanuló egy nem NYEK-es osztályban folytatná a
tanulmányait.”) , ami azt jelezheti, hogy helyi szinten nem tudják kezelni azt, hogy minél több
tanuló számára legyen elérhetı a képzés. A szőkítés kérdése olyannyira felmerül, hogy a már
felvetteket is tovább szőrnék: „minimum követelmény felvételnél az A2-es szint, év végi szőrés,
aki bukik hagyományos képzésen folytathassa tanulmányait” vagy „Lehessen évismétlésre
kötelezni a túl gyengén teljesítı tanulót az elsı év végén. Mivel törvény szerint nem lehet
felvételi vizsgával kiválogatni a tanulókat, minden évben bekerül az osztályba egy-két olyan
gyerek, aki valamilyen tanulási nehézséggel küzd, és ez az egész csoport munkáját nagyban
hátráltatja.”, „Javasoljuk, hogy amennyiben a tanuló nem teljesíti a nyelvi elıkészítı osztály
követelményeit, ne folytathassa tanulmányait automatikusan a 10. évfolyamon.”. A buktatás
lehetısége más válaszadónál is megjelenik: „Lehessen buktatni a "nulladik" évfolyamon is
minden tárgyból.” Az évismétlésre kötelezés feltételeit a közoktatási törvény egyértelmően
meghatározza, ezek szigorítása a NYEK-re vonatkoztatva nem valószínő, hogy jó hatással
lenne. A javaslatok azonban azt mindenképpen jelzik, hogy az intézményeknek további
segítségre van szükségük az egyéni különbségek differenciált kezelésére.
Az óraszámokra vonatkozóan (19) javaslat érkezett. Van, aki a NYEK alapelvét, az intenzív
év bevezetését kérdıjelezi meg („Az 5 évre tervezett óraszám kicsit arányosabb elosztása (9.
évfolyamon kevesebb, a többi évfolyamon magasabb óraszám). Ezt iskolán belül is meg tudjuk
oldani.” vagy „Javasoljuk, hogy ne csak a 9. évfolyamon, hanem 10.-13. évfolyamokon is
maradjon meg a magasabb idegen nyelvi és informatika órák száma”). Mások a nyelvi
óraszám maximálását kérik („Egységesítsék, hogy a 9. évfolyamon maximum hány órában
lehet tanítani az idegen nyelvet.”). A NYEK évfolyamon elıírt minimum nyelvi óraszámmal
kapcsolatban is jött javaslat: „Az idegen nyelvre vonatkozó 40%-os órakeret felhasználására
nem ad egyértelmő támpontot a Közoktatási Törvény (28.§ (4)). Ezt a keretet egészében a
célnyelvre kell-e fordítani, vagy részben felhasználható második idegen nyelv oktatására is.”.
Bár a minisztériumi ajánlásokban ez a kérdéskör részletes kifejtésre került azzal a szakmai
ajánlással, hogy lehetıleg két idegen nyelvet tanítsanak az intenzív évben, a törvény szövege
sajnos valóban csak egy idegen nyelvet említ, így a második nyelv háttérbe szorul annak
ellenére, hogy a magas óraszám lehetıséget adna erre az európai követelményeknek
megfelelı lépésre.
A nyelvi vizsgákkal kapcsolatos számos felvetés közül kiemelünk néhány olyat, melyek a
NYEK céljainak és törvényi szabályozásának megvalósítását alapjában gátolják. Például:
„Sikeres elırehozott középszintő érettségi után a tanuló mentesül az óralátogatás alól. A
NYEK célja viszont az emelt szintő érettségire való felkészülés lenne, amit nem tudunk
biztosítani, ha a tanuló az órákon nem jelenik meg. Ráadásul, ha többen is tesznek elırehozott
érettségit egy csoportból, akkor akár meg is szőnhetnek csoportok.”, „Egyértelmővé kell tenni
(pl. nemcsak a NAT-rendeletben, hanem a Közoktatási tv-ben is), hogy az iskola helyi tanterve
a célnyelvbıl emelt szintő tantervi képzést biztosít/nem lehet a négy évfolyamos középszintő
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érettségi szintjének megfelelı kimenettel befejezni a nyelvtanulást. A jogszabályi alkalmazás
hiányosságai semmilyen következményt nem vonnak maga után, ennek megfelelıen sok
intézmény a NyEK évfolyamot a középszintő érettségi gyorsított letételére használja: Ez azt
eredményezi, hogy a tanulók a középszint letétele után 3-4 évig nem is tanulnak elsı idegen
nyelvet (hiszen érettségiztek belıle), ezzel öt év alatt gyengébb nyelvtudásra tesznek szert,
mint egy 4 éves képzés során.”. Az itt felsorolt problémák azt jelzik, hogy olyan elıre nem
látott fejleményekre is választ kell találni, amelyekre a jövıben konzultációk során volna
célszerő eljutni a helyi sajátosságok figyelembe vételével, mivel a döntés, jelenleg, az iskolák
kezében van.
Egy válaszadó a kimenti követelményeket is vizsgával határozná meg: „kötelezıvé tenni a
tanulók számára legalább egy alapszintő nyelvvizsgát. El lehetne gondolkodni az emelt szintő
érettségi vizsga kötelezıvé tételén is, mert most sokan megelégszenek a középszintő érettségi
vizsga letételével.” Többen ajánlják a központi ellenırzést („Év végi egységes felmérés
központi feladatlapok alapján egy központi szabályozásnak megfelelıen - egy független
vizsgabizottság bevonásával”), egy válaszadó pedig központi nyelvvizsgáztatást vagy a
kedvezményes nyelvvizsga díjat említi („Kedvezményes, akár központi nyelvvizsgázási
lehetıséget”), ami azt jelentené, hogy a közoktatásba még inkább bekerülne a fizetıs
nyelvvizsgák rendszere, ami nem felel meg a hatályos oktatáspolitikai irányelveknek.
Csupán három válaszban jelenik meg az az oktatáspolitikai és a szakmai ajánlásokban
megfogalmazott elv, hogy a nyelvtudás fokmérıje ne egy nyelvi vizsga, hanem a használható
nyelvtudás elérése legyen (például: „Ne csak az legyen a NYEK eredményességének
fokmérıje, hogy hány tanuló érettségizett emelt szinten ötösre. A gyengébb képességő vagy a
nyelvtanulást semmilyen módon nem támogató családi háttérrel rendelkezı tanulók számára
óriási eredmény, ha az érettségi idejére sikerül megszerezni egy jól mőködı, kommunikatív
értékő nyelvtudást.”), egy esetben ezt konkrétan a fenntartóval kapcsolatban kérik:
„fenntartók valamilyen módon érdekeltté tétele abban, hogy a program sikerét ne vizsgákban
mérjék”.
Központilag összeállított tanterveket, tanmeneteket kér egy válaszadó („Egységes NYEK
évfolyam tantervi koncepció”), valamint 20 iskola központilag összeállított és/vagy
finanszírozott tananyagokat (Tankönyvcsalád kifejlesztése” vagy „a NYEK osztályok magas
óraszámára kialakított tankönyv, illetve olyan tankönyv kifejlesztése, amellyel rövid idı alatt
hatékonyan lehet megtanítani az idegen nyelvet”). Kitérnek a nem nyelvi tárgyakra is: „A
NYEK-esek számára kifejlesztett ember-természet és társadalomismeret integrált tankönyv és
tanmenet, mondjuk heti 2-4 óraszámra). Tanmeneteket és a tantervek összeállítását segítı
irányelveket, anyagokat tartalmaznak az OKM ajánlások, és külön ajánlás készült a nem
nyelvi tárgyakra is. Kifejezetten a NYEK.re készülı tananyag összeállítása nem tőnik
megvalósíthatónak, hiszen a NYEK-es osztályok tanmenetei a helyi sajátosságokhoz
igazodnak, a nyelvtanítás alapelvei pedig azonosak a NYEK évfolyamon és a közoktatás más
kereteiben: a tanulók kommunikatív kompetenciáit kell egyénre szabva fejleszteni.
Az idegen nyelv mellett az egyéb tárgyakkal kapcsolatos 13 további felvetés. A javaslatok
lényege, hogy „A szint fenntartó órák helyett tényleges, esetleg késıbb beszámítható órákat
lehetne bevezetni.” Egy válaszadó szerint a tanulók is igényelnék ezt, valamint a
szakképzésben ennek fontos szerepe lenne: „A nyelvi elıkészítı évfolyamra néhány kötelezı
esetleg érettségi tárgyat le lehetne hozni. A szakközépiskolásoknak nagy segítséget jelentene,
ha egy-két érettségi tantárgyat már nem kellene 13. évfolyamon tanulniuk, így a szakmai
képzésre lehetne fordítani a felszabaduló idıkeretet.”
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Osztály- és csoportlétszám tekintetében nyolcan tettek javaslatokat. Például: a NYEK-es
osztályoknak törvényben elıírt módon kisebbeknek kellene lenniük a normál osztályoknál
(„Az osztály létszáma ne haladja meg a 26 fıt. A gyenge képességő diákoknak a NYEK képzés
megterhelı, az elvárásoknak képtelenek megfelelni, hátráltatják a jobb képességő diákok
elırehaladását a tanórán.”), és a szokásos két csoportra bontás helyett osztályonként három
nyelvi csoport lenne az ideális („A hármas csoportbontás jobban követné a tanulók
tudásszintjét, és természetesen a velük való foglalkozás is hatékonyabb lenne”).
Hasonló számban javasolták, hogy az oktatáspolitika írja elı a fenntartónak, hogy minimum
hány órát kell finanszíroznia (4, 2%), és hogy az intenzív nyelvi év a 13. évfolyamra kerüljön
át. Például: „Szükség lenne arra, hogy az idegen nyelvbıl a magas óraszámot ne az elsı
évben, hanem az utolsó években (12., 13. évfolyam) kapják meg a diákok, hiszen akkor már
tudatosabban tudnak készülni emelt érettségire és nyelvvizsgára.” vagy „Az intenzív nyelvi
évfolyam ne a 9., hanem a 13. legyen. Így csak a valóban motiváltak és megfelelı képességőek
vennének részt a képzésben, az érdektelenek és tehetségtelenek számára nem lenne kötelezı a
részvétel. Jelenleg a 9. évfolyamra dislexiás, disgráfiás, magyar és idegen nyelvbıl értékelés
alól felmentett tanulók is jelentkez/het/nek. Ennek mi értelme?”
Három válaszban jelzik, hogy két idegen nyelvet kellene tanulniuk a tanulóknak és szintén
három válaszadó szerint vissza kellene hozni azt a szabályt, amely szerint az érettségit
kiváltotta a nyelvvizsga. Ezek közül a két idegen nyelv tanulása a szakmai ajánlásokban is
szerepel, a nyelvvizsga szerepének visszaállítását a közoktatásban azonban semmi nem
indokolja.
A szabályozás módosításain túl számos támogatással kapcsolatos javaslat érkezett. Több
pályázati lehetıséget kér a válaszadók 13, magasabb finanszírozást 12 százaléka. Szintén 26an vetik fel, hogy a tanároknak további továbbképzésekre és tapasztalatcserére lenne
szükségük. Például: „A nyelvtanárok továbbképzési lehetıségeinek bıvítése; a módszertani
eszköztár fejlesztése.”, „Gyakoribb továbbképzés, tapasztalatcsere lehetıvé tétele.” A
rendszeres szakmai találkozó és egy NYEK portál létrehozása is felmerült. Ezekrıl el kell
mondani, hogy a több alkalommal megszervezett 30 órás akkreditált továbbképzés és az
évente megszervezésre kerülı NYEK konferencia mellett egy NYEK kapcsolattartó honlap is
indult 2004-ben, de ez érdeklıdés hiányában funkcióját vesztette.
Hárman gondolnák jónak, ha a NYEK évfolyamon tanító tanárok külön elismerésben
részesülnének („A NYEK évfolyamon tanító tanárok magasabb anyagi megbecsülése”), egy
válaszadó pedig a NYEK tanulók számára kérne ösztöndíj lehetıséget. Az oktatáspolitikától
azt is várja 3 intézmény, hogy fordítson figyelmet általában a nyelvtudás, és konkrétan a
NYEK népszerősítésére. A nyelvtudás népszerősítésére a Világ – Nyelv program keretében
korábban több projekt megvalósult (középiskolai vetélkedı, road-show stb.). Ezek
tapasztalatait az iskolák folytathatnák helyi programjaikban, vagy más intézményekkel
összefogva.
Több egyedi javaslatot is kaptunk. Az elsı egy már megvalósult kérelem: „A NYEK-es képzés
nagyon jó a gyengébb és a jó diákok számára egyaránt. Igyekezzenek minél több diák
számára biztosítani a lehetıséget a képzéstípusban való részvételre.”Ugyanis 2010-tıl
minden tanulónak biztosítani kell a NYEK évfolyamra járás lehetıségét. Egy másik válaszban
a szakképzés egy lehetséges fejlesztési iránya rajzolódik ki: „Érettségire épülı szakképzés
hozzákapcsolása a programhoz nyelvi és informatikai szakirányban a szakképzés központi
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támogatásával.” – fontos, hogy a NYEK a szakképzés számára is számos lehetıséget rejt,
például a szakmai nyelv tanítása területén, amelyeket érdemes lenne átgondolni.. Egy
válaszadó javaslata szerint „Csak egy éves legyen, és ne kelljen a tanulóknak a csoportban
maradni 9. osztály után.” A javaslatra, bár ellentmond a folytonosság elvének, ma is van
lehetıség, és a 2010/2011-es tanévben érvénybe lépı módosítás erısítheti ezt a gyakorlatot.
Egy-egy válaszadó veti fel a tantárgyak idegen nyelven történı tanítását, valamint azt, hogy a
nem nyelvi versenyeken a NYEK-es tanulók eggyel lentebbi évfolyamba kerüljenek
besorolásra.

5.1.13. Összegzés
Összefoglalva elmondható, hogy az intézményektıl kapott válaszok szerint a NYEK
évfolyamon induló tanulók különböznek a többi tanulótól – ezt a válaszadók 91 százaléka így
látja és a különbségek nagy többsége a NYEK évfolyamos diákok elınyét mutatja.
Kedvezıbb a motivációjuk a nyelvek és a többi tantárgy tanulására, jobb a tanulmányi
eredményük, korábban és több sikerrel tesznek nyelvi vizsgákat.
Ugyanakkor a felsorolt területeken - minden esetben jóval kisebb mértékben ugyan fellelhetı az ellenpólus is: néhány intézményben ezek a tanulók a többiekhez képest gyengébb
képességőek, rosszabb magatartásúak, kevésbé céltudatosak. Mindezek jól tükrözik azt az
összetett képet, amelyet a NYEK évfolyamos iskolák széles skálája alkot. Míg az
intézmények egy jelentıs részében a NYEK évfolyamos osztályba a legeredményesebb
tanulóik járnak, másutt ık azok, akik a többi osztályba fel nem vettek közül kerülnek ki. Ez
nem mond ellent annak az oktatáspolitikai célnak, hogy minél több tanuló, köztük a
valamilyen okból hátránnyal indulók számára legyen elérhetı az intenzív nyelvtanulás
lehetısége. A válaszokból úgy tőnik, nem a hátránnyal indulók a tipikus NYEK-es diákok.
A NYEK képzés eredményei tekintetében három fı terület körvonalazódik az iskolák
válaszaiban. A sikerek többsége a tanulók fejlıdéséhez köthetı (használható és dokumentált
nyelvtudás, vizsgák, erıs motiváció, jó informatikai tudás, stb.). A másik fontos
haszonélvezıje a beindításnak az iskola, amely az új profil segítségével keresettebbé válik,
több jelentkezıt tudhat magáénak, oktatásának színvonala emelkedik és tanárai óraszámát is
biztosítani tudja. A tanárokkal kapcsolatban a fı eredmények közé tartoznak a szorosabb
együttmőködés, a sikerélmény, a szakmai fejlıdés lehetısége, a magasabb szintő munka
öröme.
Nehézségek is három területen adódnak: leggyakrabban a tanulókkal kapcsolatos gondok
(heterogén tudásszint, alulmotiváltság, gyenge képességek), a 10-13. évfolyamokon folyó
tanítás nem megfelelı elıkészítettsége és ennek kezelése (átmenet az intenzív nyelvtanulásból
a normál óraszámba, a sikeres nyelvi vizsgák utáni nyelvoktatás kérdései, a 2. idegen nyelv
problémái, az elızetes elvárásoknak való megfelelés, stb.) és a magasabb óraszámok miatti
változások a tanárok órabeosztásában.
A megoldások felsorolásából jól látható, hogy az iskolák sokat tesznek a kezdeti nehézségek
orvoslásáért. Tanári karuk bıvítésével, módszertani megújulással, finanszírozási lehetıségek
keresésével, hatékonyabb kommunikációval és újítások bevezetésével segítik a NYEK képzés
további fejlesztését. A tanulókkal kapcsolatban is számos jó elgondolás, módosítás született.
Azonban az erısebb szőrés, a NYEK képzésbıl való eltávolítás semmiképpen sem szolgálja a
nyelvi elıkészítı évfolyam oktatáspolitikai céljait.
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Az intézmények központi változtatásokra tett javaslatai részletesebb és szigorúbb
szabályozást igényelnek, ezen felül az eredményes munkához, véleményük szerint, több
szakmai és anyagi támogatásra van szükség. Úgy tőnik, részben megoldást jelentene, ha az
intézmények ismernék és használnák, illetve továbbfejlesztenék a NYEK képzés
elıkészítésekor kidolgozott ajánlásokat és segédanyagokat, amelyek ingyenesen
rendelkezésükre állnak. Hasznos lehetne további olyan fórumokat biztosítani, amelyek az
intézmények továbbképzési igényeit hatékonyabban, célzottabban elégítenék ki, ahol
anyagaikat, kérdéseiket egymás közötti tapasztalatcsere keretében megvitathatnák.
Visszatérı kérés, hogy az oda nem illı (gyenge képességő és tudású, alulmotivált) diákokat ne
kelljen felvenniük, ami ellentmond annak a célnak, hogy a NYEK képzés a lehetı legtöbb
tanuló számára legyen elérhetı. A megoldás nem a kizárás, hanem a differenciált, motiváló
oktatás, amelyre a magasabb óraszám további lehetıséget nyújt. A válaszokból azonban
egyértelmően kiderül, hogy az egyénre szabott nyelvoktatás, a felzárkóztatás komoly kihívás
az iskolák számára, és sok helyen az intenzív nyelvtanulási lehetıséggel sem tudnak
megfelelıen élni. Míg az intézmények egy részében ezt pedagógiai kihívásnak tekintik és
számos eszközt és eljárást vetnek be kezelésére, más helyeken inkább a hárítás eszközét, a
tanulók kiszőrését választják.
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5.2. A nyelvi elıkészítı évfolyamon és a 10-13. évfolyamon
tanító nyelvtanárok véleménye
A nyelvtanárok számára készült internet alapú kérdıívet 320 fı töltötte ki és küldte vissza az
interneten keresztül. Válaszaikat a kérdések sorrendjében elemezzük. Elıször a
háttéradatokból kiindulva a válaszadó nyelvtanárok neme, életkora, legmagasabb végzettsége,
és tanítási tapasztalata szerinti eloszlást ismertetjük.
A második részben a kérdıívben megadott 40 állításra kapott pontszámban kifejezett
válaszokat elemezzük. Ebben a részben 1-tıl 5-ös skálán jelezték a NYEK évfolyamon (az
elsı 30 item) és az azt követı négy évben (az utolsó 10 item) szerzett tapasztalatok alapján
egyetértésüket, illetve elutasításukat az állítások tartalmával kapcsolatban. A kérdıívnek ezt a
részét a következı számú válaszadó töltötte ki. A NYEK évfolyamról és az azt követı 4
tanévre vonatkozó itemeket 206-an, ami arra utal, hogy ennyi nyelvtanár tanított az elsı és az
azt követı tanévekben idegen nyelvet a NYEK évfolyamon kezdett tanulóknak. Csak az elsı
30-at 50 fı, csak az utolsó 10-et 28 nyelvtanár válaszolta meg, míg egyikre sem adott választ
a 40 item közül 36 fı.
A kérdıív 3 nyitott kérdésére 3-3 válaszlehetıséget kaptak a nyelvtanárok. Többségük
kihasználta ezeket. Az elemzés harmadik részében a beírt válaszokat a kérdések sorrendjében,
tartalmuk szerint csoportosítva ismertetjük: elsıként a NYEK évfolyamon szerzett
tapasztalatok legfontosabb eredményeit, majd problémáit fogalmazták meg, végül arra tettek
javaslatot, ki és hogyan tudna változtatni a megnevezett problémákon.

5.2.1.

A nyelvtanárok jellemzése háttéradatok alapján

A kérdıívet kitöltı nyelvtanárok közül 319 fı jelölte meg nemét. Ezek eloszlása a
következıképpen alakul: 37 fı (12%) férfi és 282 fı (88%) nı (ld. 5.2.1.1. ábra).
5.2.1.1. ábra:
A válaszadó nyelvtanárok megoszlása nemük szerint (n=319)
37
(12%)

Nı
Férfi

282
(88%)
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Az életkorára vonatkozó adatot összesen 312 nyelvtanár adott meg. Az adatok eloszlását az
5.2.1.2. sz. oszlopdiagram szemlélteti. Ebbıl megállapítható, hogy a nyelvtanárok többsége
30 és 45 év közötti, ezen belül 100 fı életkora 30 és 37 év közé, 87 fıé pedig 37 és 45 év közé
esik. Lényegesen kevesebb a pályakezdı (30 év alatti 25 nyelvtanár) és a pályája végén járó
nyelvpedagógus (53 évesnél idısebb 30 fı), míg 70 válaszadó 46-53 év közötti.
5.2.1.2. ábra:
A válaszadó nyelvtanárok eloszlása életkoruk szerint (n=312)
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A nyelvtanárok végzettségére vonatkozó kérdésre adott válaszokból kiderül (ld. 5.2.1.3. sz.
ábrát), hogy a tanárok kicsit több mint három negyede (242; 77%) rendelkezik egyetemi
végzettséggel, míg a többieknek (71 fı; 23%) fıiskolai szintő diplomájuk van.
5.2.1.3. ábra:
A válaszadó nyelvtanárok eloszlása végzettségük szerint (n=313)
Fıiskola
71
(23%)

Egyetem

242
(77%)

A nyelvtanárokat arról is megkérdeztük, hogy milyen szakon szereztek diplomát. Az
eredményeket az 5.2.1.4. sz. ábrán láthatjuk. A számok az összes nyelvszakos diplomát jelzik.
A legtöbb válaszadó (199) angol szakos, német szakos diplomája 119 fınek, orosz szakos 7049

nek, francia 19-nek, olasz 8, és spanyol 1 nyelvtanárnak van. Egyéb nyelvszakos
végzettséggel összesen 8 fı rendelkezik. A 320 válaszadó közül 105 két nyelvszakos, míg az
egyszakos nyelvtanári végzettségőek közül angolos 133, németes 75, francia szakos 5 és olasz
szakos 1 fı.
5.2.1.4. ábra:
A nyelvtanárok szakok szerinti eloszlása (n=313)
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Arra a kérdésre, hogy hány éve tanítanak idegen nyelvet az adott intézményben, 316 fı
válaszolt. Átlagosan 11,4 éve dolgoznak jelenlegi iskolájukban, a szórásérték magas (8.03), a
legrövidebb ideje tanító nyelvtanár 1, a legrégebb óta azonos intézményben tanító
nyelvpedagógus 40 éve tanít. Az adatokat az 5.2.1.5. sz. ábra oszlopdiagramja szemlélteti.
5.2.1.5. ábra:
A nyelvtanárok eloszlása az intézményben eltöltött évek száma szerint (n=316)
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5.2.1.1. táblázat:
A nyelvtanárok eloszlása tanévenként a tanított nyelvek szerint (n=316)
TANÉV
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

ANGOL
83
88
103
119
128

NÉMET
46
44
61
61
67

EGYÉB
1
2
9
8
5

A fenti adatokon túl arra is választ kértünk, hogy milyen nyelvet tanítottak a válaszadók a
NYEK évfolyamon az elmúlt 5 tanévben. Az évfolyamokra vonatkozó számokat angol, német
és egyéb nyelvekre bontva az 5.2.1.1. sz. táblázat tartalmazza. Az elsı tanévben 83-an angolt,
46-an németet, és egy fı más idegen nyelvet tanított. A második tanévben a számok igen
hasonlóak: angolt 5-tel többen, németet 2-vel kevesebben tanítottak, más nyelvet 2 fı tanított.
A harmadik tanévtıl kezdve mindhárom oszlopban lényegesen magasabbak a számok, ami azt
is jelzi, hogy foglalkoztatási szempontból elınyös a NYEK évfolyam, mivel több nyelvtanárra
van szükség, illetve a NYEK évfolyamon a többi tantárgyat oktatók óraszáma is pluszként
jelentkezik. A harmadik és ötödik tanév során az angolt tanítók száma 103-ról 128-ra, a
németet tanítóké 61-rıl 67-re nıtt. Az egyéb nyelveket oktatók számában a trend fordított: a
harmadik tanévben 9 fırıl az ötödik tanévre 5-re csökkent a nyelvtanárok száma.
Összegezve megállapítható, hogy angolt lényegesen többen tanítottak az elmúlt öt tanév
során, mint németet, vagy más nyelvet. A vizsgált idıszakban az angol és német nyelvet
tanítók aránya hasonló arányban növekedett, mindkét nyelv esetében közel másfélszeresére
nıtt. Ugyanakkor megmaradt az angol hangsúlya: az angolt tanító nyelvtanárok száma az öt
év során közel duplája a németet tanítóknak, a két nyelvhez képest az egyéb nyelveket tanítók
száma alacsony, és az utóbbi három tanév során csökkenı tendenciát mutat. Ezek a számok
alátámasztják az angol térnyerését, bár az elsı tanévhez képest az angolt és németet tanítók
aránya igen hasonlóan alakult, és az egyéb nyelveket tanítók számának növekedése az utolsó
évben fordult meg. Az elsı tanévben összesen 130, míg a legutóbbi tanévben 200 válaszadó
tanított a NYEK évfolyamon, ami dinamikus növekedésre utal.

5.2.2.

A nyelvtanárok véleménye a NYEK évfolyamos nyelvtanulásról

A NYEK évfolyam megvalósulásának értékeléséhez arra kértük a válaszadókat, hogy 30
állításra 1-tıl 5-ig terjedı skálán írják be az a számot, amely legjobban jellemzi véleményüket
(az 5 teljes egyetértést, az 1 egyértelmő elutasítást jelent). Ezt a részt kizárólag azok a
nyelvtanárok töltötték ki, akik tanítottak a NYEK évfolyamon. Az egyes állításokra
válaszolók száma 251 és 256 közé esik (a konkrét számokat az 5.2.2.1. sz. táblázat mutatja).
Az állításokat a táblázatban a kapott pontszámok átlagának rangsorában közöljük, megadva a
szórások értékeit is. A 30 állítás azokra a tényezıkre vonatkozik, amelyekrıl feltételeztük a
NYEK évfolyam elızı felméréseibıl, hogy meghatározóak. Az állítások a diákok
képességeire, attitődjére, motivációjára, nyelvórai viselkedésére, az órán kívüli tanulására, a
nyelvórák menetére, tartalmára, a tankönyvre, az egyes készségek fejlesztésére, a
differenciálásra, a felzárkózásra, az idıbeosztásra, a diákok és nyelvtanárok
együttmőködésére, a tanárok szakmai fejlıdésére és kooperációjára, a szülık motivációjára,
valamint a NYEK évfolyamos diákoknak az egyéb csoportokkal történı összehasonlításra
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vonatkoznak. A 30 állításból kettınek negatív a megfogalmazása, amire az elemzéskor
visszatérünk.
5.2.2.1. táblázat:
A nyelvtanárok véleménye a NYEK évfolyam megvalósulásáról
Mennyire ért egyet az alábbi, NYEK évfolyamra vonatkozó állításokkal?
1. Elég idı jut olyan feladatokra, amelyekre más csoportokban nem.
2. Elég idı jut a szókincs bıvítésére.
3. Diákjaim szülei fontosnak tartják a nyelvtudást.
4. Elég idı jut a szóbeli gyakorlásra.
5. A helyi tantervünk céljai reálisak és megvalósíthatóak.
6. Elég idı jut a nyelvi szabályok begyakorlására.
7. Diákjaim hasznosnak tartják a nyelvtudást.
8. Lehetıségem nyílik kooperációra a nyelvtanár kollégákkal.
9. Jó tankönyvekbıl tanítok.
10. A nyelvórákon elegendı idı jut a nyelvtudás megbízható fejlesztésére.
11. Sikerül a diákok képességeire szabnom a feladatokat.
12. Diákjaim érdeklıdnek a célnyelvet beszélık iránt.
13. Jó hangulatú, támogató tanulói közösségek alakulnak ki.
14. Sikerrel tudom motiválni a diákjaim többségét.
15. Sikeresebbnek érzem nyelvtanári munkámat, mint más csoportokban.
16. A nyelvórákon elég idı jut a célnyelvi kultúrára.
17. Az érettségi fontos motiváló tényezı a diákjaim számára.
18. Diákjaim többségének jó a szóbeli nyelvi teljesítménye.
19. Jó tempóban fejlıdik diákjaim nyelvtudása.
20. Diákjaim többsége jól teljesít a nyelvórákon.
21. Kiváló lehetıségem van a szakmai fejlıdésre.
22. Diákjaim érdeklıdnek a célnyelvi kultúra iránt.
23. Diákjaim bátran meg mernek szólalni a tanult nyelven.
24. Diákjaim megtanulnak idegen nyelvet tanulni.
25. A gyengébb képességő diákjaim is sokat fejlıdnek.
26. Ennyi nyelvórában nem gond jó színvonalat elérni.
27. Diákjaim az órákon kívül is foglalkoznak a nyelvvel.
28. Olyan diákok is jól megtanulnak egy nyelvet, akiknek ez egyébként nem sikerülne.
29. Diákjaim többségének gyenge az írásbeli teljesítménye.
30. Nehezebb feladat a nyelvtanítás, mint más csoportokban.

N
254
255
255
254
254
255
253
254
254
255
252
255
254
255
255
251
253
255
255
256
254
255
256
255
256
254
255
254
255
255

Átlag Szórás
4,53
0,77
4,46
0,70
4,45
0,77
4,44
0,72
4,39
0,74
4,34
0,71
4,23
0,77
4,22
0,83
4,20
0,87
4,18
0,79
4,12
0,63
4,09
0,87
4,00
0,86
3,99
0,79
3,95
1,04
3,93
0,93
3,91
0,98
3,89
0,79
3,89
0,80
3,88
0,88
3,87
0,96
3,86
0,87
3,82
0,82
3,80
0,84
3,63
0,97
3,56
0,94
3,53
0,99
3,24
0,97
2,52
1,10
2,30
1,30

Az eredményekbıl egyértelmően az idıre vonatkozó állítások fontossága emelkedik ki, ami
nem meglepı, hiszen a NYEK évfolyam lényege a rendkívül magas óraszámban történı
intenzív nyelvtanításban rejlı lehetıségek kiaknázása. A 30 állítás közül összesen 7-ben
szerepel az „elég idı jut” kifejezés vagy tartalmaz egyértelmő utalást az órák számára. Ezek
közül 4 állítás a rangsorban az elsı 6 között foglal helyet (átlaguk 4,53 és 4,34 közötti, a
szórások hasonlóak, 0.7 körüliek). A válaszokból arra következtethetünk, hogy a nyelvtanárok
szerint elegendı idı áll rendelkezésükre olyan feladatok gyakorlására, amelyekre más
csoportokban nem (konkrétan a beszédkészség és a nyelvi szabályok gyakorlására, a szókincs
bıvítésére). Ugyanakkor általában a nyelvtudás megbízható fejlesztésére vonatkozó –
másképpen megfogalmazott – állítás a rangsorban 10. helyen áll (4.18) és ennél is hátrébb
került a rangsorban a célnyelvi kultúrára jutó idı, amely a 16. helyen szerepel (3,93) és a
szórás is magasabb (0.93). Az idıráfordítással kapcsolatos vélemények közül 26. helyre
rangsorolták, hogy „Ennyi nyelvórában nem gond jó színvonalat elérni.” (3.56; szórás 0.94),
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ami egyértelmően mutatja, hogy a magas óraszám nem feltétlenül garantálja a jó nyelvtudást.
Ez az adat és viszonylag magas szórás jól mutatja, hogy a válaszadó nyelvtanárok szerint nem
elég a magas óraszám, egyéb feltételeknek is teljesülniük kell a sikeres nyelvtanuláshoz, és a
vélemények meglehetısen megoszlanak.
A NYEK évfolyam egyik kiemelt célja a hátrányok kompenzálása és annak biztosítása, hogy
azok a diákok is jó nyelvtudásra tegyenek szert a közoktatásban, akiknek erre másképpen nem
lenne módja. A 30 állítás közül a 28. a rangsorban az „Olyan diákok is jól megtanulnak egy
nyelvet, akiknek ez egyébként nem sikerülne.” (átlag: 3, 24 ; szórás: 0,97), ami arra enged
következtetni, hogy a nyelvtanárok szerint a NYEK évfolyamnak ezt a célt kevéssé sikerül
elérnie. Ezzel egybecseng, hogy „A gyengébb képességő diákjaim is sokat fejlıdnek” állítás
is a rangsor végére, a 25. helyre került (átlag: 3,63: szórás: 0,97). Ezek az eredmények igen
hasonlóak a nyelvtanárok nyitott kérdésekre adott válaszaihoz (5.4 fejezet). A nyelvtanárok
ugyanakkor jóval elıbbre, 11. helyre rangsorolták, hogy „Sikerül a diákok képességeire
szabnom a feladatokat.” (átlag: 4,12 ; szórás: 0,63), amiben valószínőleg szerepet játszik az,
hogy a kijelentés a tanári munkára vonatkozik, és nem a diákok fejlıdésére.
Az attitődökre és motivációra vonatkozó itemek közül legelfogadottabb a szülık
motivációjára vonatkozó állítás (a rangsorban 3., átlag: 4,45; szórás: 0,77), és a diákok
eszközjellegő motivációja is a magasabb átlaggal elfogadottak közé tartozik (a rangsorban 7.,
átlag: 4,23 ; szórás: 0,77), többnyire hasznosnak tartják a nyelvtudást. A második fordulóban
részletesen kifejtett véleményekbıl is nagyon hasonló képet kaptunk: a szülık többsége
támogatja a NYEK évfolyamos tanulást, és a nyelvtudást ık és gyermekeik is kiemelten
fontosnak tartják (5.4 fejezet). Hátrébb foglal helyet a rangsorban a célnyelvet beszélık iránti
érdeklıdés (12., átlag: 4,09) és a magasabb szórás (0,87) nagyobb eltérésekre utal. Ennél is
kevésbé jellemzı a diákok célnyelvi kultúra iránti érdeklıdése (átlag: 3,86 ; szórás 0,87), ami
utalhat általában a kulturális kánon elutasítására, mivel a tankönyvekben és a tanárképzésben
a célnyelvet beszélık kultúráját megjelenítı szövegek gyakran esnek kívül a diákok
érdeklıdésén. A nyelvórán túli foglalkozás a nyelvvel a 27. helyet foglalja el (átlag: 3,53 ;
szórás: 0,99), aminek oka lehet az, hogy a tanulók nem férnek hozzá, de arra is utalhat, hogy
nem érzik fontosnak, hogy a magas heti óraszám mellett még tovább foglalkozzanak a
nyelvvel. A viszonylag magas szórás lényeges eltéréseket takar. Ez utóbbi megállapítás,
amely szerint a tanulók nem fordítanak elég energiát a nyelvórákon túli készülésre, a
nyelvtanároktól nyitott kérdésekkel győjtött válaszokkal megegyezik (ld. 5.4 részt).
A motivációs tényezık sorában 17. az érettségi motiváló erejére utaló állítás (átlag: 3,91) és a
szórás is magas (0.98). Ebbıl arra következtethetünk, hogy a NYEK évfolyamos képzés
céljául megjelölt érettséginek a diákok nem tulajdonítanak olyan jelentıséget, mint a
döntéshozók várták. Erre a kérdésre, és az érettségi és a nyelvvizsgák kapcsolatára vissza
fogunk térni a nyelvtanárok részletesebben kifejtett véleménye és a diákok válaszai kapcsán.
A nyelvtanári munka motivációs hatását a válaszadók 14. helyre rangsorolták: többnyire
egyetértettek azzal az állítással, hogy a tanulók többségét sikerrel motiválják (átlag: 3,99 ;
szórás: 0,79), és munkájukat sikeresebbnek érzik, mint más csoportokban (15. hely, átlag:
3,95 ; szórás: 1,04). Ez az eredmény egybecseng a részletesebben kifejtett válaszokból
kirajzolódó képpel (ld. 5.4 fejezet).
A kooperációra két állítás vonatkozik: a nyelvtanárok közötti sikeres együttmőködés 8. a
rangsorban (átlag: 4,22 ; szórás: 0,83), míg a diákok támogató, jó hangulatú közösségérıl
szóló állítás a 13. helyre szorult (átlag: 4,0 ; szórás: 0,86). Saját szakmai fejlıdésükrıl az
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állítás 21. helyre került: átlag 3,87, szórás 0,96 annak az állításnak az elfogadása, amely
szerint kiváló lehetıségük nyílik a szakmai fejlıdésre.
A rangsor középsı harmadában kaptak helyet a diákok nyelvi fejlıdésérıl, órai
teljesítményérıl, szóbeli megnyilatkozásairól szóló állítások (18-20. hely, 3,9 körüli átlag és
0,8 körüli szórás), és 23. a rangsorban a tanulók szorongásmentes megszólalásaira utaló állítás
(átlag: 3,82 ; szórás: 0,82), ami arra utal, hogy a folyékony szóbeli kifejezıkészség a rangsor
vége felé foglal helyet. Ez azt jelenti, hogy az állítással ugyan inkább egyetértettek, mint
elutasították, de a rangsorban számos egyéb állítás megelızi.
Nagyon jó hír, hogy a nyelvtanárok többsége reálisnak és megvalósíthatónak tartja
intézménye helyi tantervét (5. hely, átlag: 4,39 ; szórás: 0.74), és a tankönyvekkel is jobbára
elégedettek (9., átlag: 4,2 ; szórás: 0,87). Ez utóbbiról többek részletesen kifejtették
véleményüket (ld. 5.4 fejezet).
Hasonlóképpen örvendetes, hogy a rangsor végére került a két negatív megállapítás, bár a
szórások itt a legnagyobbak (1,1 és1,3), ami megint komoly eltérésekre utal. A többség
inkább elutasította az állítást, mely szerint a diákok többségének gyenge az írásbeli
teljesítménye (átlag: 2,52) illetve hogy a NYEK évfolyamon nehezebb feladat a nyelvtanítás,
mint más csoportokban (átlag: 2,30). Ez utóbbi azt mutatja, hogy a többség könnyebbnek érzi
a nyelvtanári feladatot ezekben a csoportokban, ahogyan arra már utaltunk. Ezt a nyitott
kérdésekre adott válaszokra alátámasztják (ld. 5.4 fejezetet).

5.2.3.

A nyelvtanárok véleménye a NYEK évfolyamot követı 4 tanévrıl

A kérdıív következı részében (5.2.3.1. sz. táblázat) 10 állítás a NYEK évfolyamot követı 1013. évfolyamra vonatkozik. Ezt a részt azok a nyelvtanárok töltötték ki, akik tanították a
diákokat ebben a négy éves idıszakban. A 10 állítás a további fejlıdés ütemére, a megszerzett
nyelvtudás minıségére és fenntartására, az elırehozott érettségire, a diákok tanulási
stratégiáira, önbizalmára, és motivációjuk, attitődjeik további alakulására vonatkoznak.
Az átlagokra pillantva rögtön feltőnik, hogy a legmagasabb adat 4,0, ami lényegesen
alacsonyabb az 5.2.2.1. számú táblázatban a rangsor elején található átlagoknál. Ez egyben
holisztikus értékelésként azt jelzi, hogy a NYEK évfolyam folytatásának megítélése kevésbé
pozitív, mint maga az intenzív nyelvtanulással eltöltött esztendı. Ez fontos megállapítás,
mivel a felmérés célja a NYEK évfolyamnak és az azt követı 4 tanévnek az átfogó értékelése.
A válaszadók jobbára egyetértettek azzal, hogy jól tudnak építeni a tanulók nyelvtudására a
NYEK évfolyamot követıen (átlag: 4,0 ; szórás: 0,87), de ez az átlag nem elég magas ahhoz
képest, hogy a saját intézményükben eltöltött egy év intenzív nyelvtanulás után folytatják a
10-13. évfolyamon a már tanult nyelvet, és többnyire ugyanazok a tanárok foglalkoznak
velük, túlnyomórészt azonos összetételő osztályokban, mint a NYEK évfolyamon.
A következı négy állításra szintén pozitív, a számok tükrében azonban visszafogottabb az
egyetértés: az átlagok megközelítik a 4-et arra vonatkozóan, hogy a diákok önbizalma segíti
ıket a nyelvtanulásban, nyelvtudásuk fejlıdik, jól kamatoztatják tudásukat, és jól hasznosítják
az elsajátított stratégiákat. Ez utóbbi a NYEK évfolyamos képzési forma egyik kiemelt célja:
megtanítani a tanulókat idegen nyelveket tanulni, ezzel megalapozva az élethosszig tartó,
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önálló nyelvtanulást. Ennek sikere mérsékelt a válaszok tanúsága szerint, ami szintén
egybecseng a nyitott kérdésekre adott hosszabb válaszok tartalmával (ld. 5.4).
A legnagyobb eltérés az elırehozott érettségivel kapcsolatos. „A diákok elırehozott érettségi
letételére törekszenek” állítás 3,77 átlagot kapott, de a szórás 1,31, ami azt jelzi, hogy
lényeges különbségek jellemzik az egyes intézmények tanulóit.
Sarkalatos pontja a NYEK évfolyamos képzésnek az egy vagy két nyelv tanulása. A 7. helyre
került állításra kapott 3,10 átlag és magas (1,12) szórás azt mutatja, hogy a nyelvtanárok
szerint problémás a biztos nyelvtudás megszerzése két nyelvbıl. Hasonlóan vélekedtek
kifejtett véleményükben, ahogy arról az 5.4 fejezet tanúskodik.
5.2.3.1. táblázat:
A nyelvtanárok véleménye a NYEK évfolyam folytatásáról
Mennyire ért egyet az alábbi, 10-13. évfolyamokra vonatkozó állításokkal?
1. Jól tudok építeni a diákok nyelvtudására.
2. A diákok önbizalma segíti ıket a további nyelvtanulásban.
3. A diákok nyelvtudása tovább fejlıdik.
4. A diákok jól hasznosítják nyelvtanulási stratégiáikat.
5. A diákok elırehozott érettségi letételére törekszenek.
6. A diákok jól kamatoztatják megszerzett nyelvtudásukat.
7. A diákok biztos nyelvtudást szereznek két nyelvbıl.
8. Ha egy diák elırehozott érettségit tesz, utána már nem tanul nyelvet.
9. A diákok elfelejtik, amit a NYEK évfolyamon tanultak.
10. Nem érzékelem a diákok nyelvtudásán, hogy ki járt NYEK évfolyamra.

N
233
229
229
231
231
228
228
228
227
227

Átlag Szórás
4,00
0,87
3,97
0,85
3,86
0,78
3,81
0,83
3,77
1,31
3,76
0,82
3,10
1,12
3,02
1,21
2,32
1,05
2,11
1,05

A rangsor végére került három állítással kapcsolatban szintén megoszlottak a vélemények, a
szórások itt is meghaladják az 1-et. Az átlag 3,02 arra vonatkozóan, hogy a diákok
abbahagyják-e a nyelvtanulást az elırehozott érettségit követıen. A sikerrel teljesített vizsgák
negatív visszahatásáról a nyelvtanulási folyamatra és a motivációra részletes és gyakori
vélemények olvashatóak az 5.4 fejezet idevágó részében. Ebben a részben tudatosan
elkerültük a külsı nyelvvizsgák említését, mivel azok nem képezik a közoktatás részét. A
nyelvtanárok szerint valós probléma, hogy az elért célt követıen a diákok abbahagyják a
nyelvtanulást.
A válaszadók többnyire elutasították (2,32) azt az állítást, mely szerint elfelejtik a tanulók,
amit az intenzív programban tanultak, illetve a 10. helyezett állításnak a fordítottja igaz: a
nyelvtanárok meg tudják állapítani a nyelvtudás szintjébıl, hogy kik jártak a NYEK
évfolyamra.

5.2.4.

A NYEK évfolyam legfontosabb eredményei

Az utolsó három nyitott kérdésben arra kértük a válaszadókat, hogy a megadott helyre írják be
azt a 3-3 dolgot, amelyet a legfontosabb eredménynek és problémának tartanak, valamint
tegyenek javaslatot a gondok orvoslására. A 320 nyelvtanár véleményét kérdésenként úgy
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elemezzük, hogy a megadott 3-3 (összesen 9) helyre kapott válaszaikat nem rangsoroltuk,
mivel ezt nem is kértük tılük.
Az eredményeknél 842 választ adtak, amelyeket gyakoriságuk szerint rangsorolva az
5.2.4.1. táblázat mutat be. Az adatok száma azt mutatja, hogy nem minden nyelvtanár írt 3
választ, néhányan egyet, mások többnyire kettıt. A válaszokat tartalmuk szerint 25 eltérı
kategóriába csoportosítottuk. A számok azt mutatják, hogy az egyes kategóriákba sorolt
eredményt összesen hányszor említette a 320 nyelvtanár a 842 válaszban.
5.2.4.1. táblázat:
A NYEK évfolyam legfontosabb eredményei
KATEGÓRIÁK

EMLÍTÉSEK SZÁMA

%

Kommunikációs készség, használható nyelvtudás

99

Biztos/magabiztos nyelvtudás, jó alapok

83

Érettségi

68

Nyelvvizsga

66

Célnyelvi kultúra megismerése

50

Felzárkózási lehetıség

47

Több idı a gyakorlásra

44

Változatosabb tanítás, „módszertani megújulás”

44

Magas óraszám biztosította elınyök

42

Készségek fejlesztése

42

Látványos, hatékony, gyors nyelvtanulás

40

Motiváció

40

Tanulásmódszertan, nyelvtanulási stratégiák, tudatos tanulás

28

2. idegen nyelv

25

Jó közösség, csoportdinamika, jó tanár-diák kapcsolat

24

Elınyös a diákok fejlıdésében

20

Nyelv szeretete

16

„Ajándékév” – több idı a középiskolában

15

Más tantárgyak (pl. informatika)

14

Több tanár együttes munkája hatékonyabb

11

Egyéni különbségek figyelembe vétele, differenciált oktatás

8

Jó képességő gyerekek jelentkeznek a NYEK-es osztályba

5

Továbbtanulási lehetıségek

5

Homogén csoportok

3
3

12%
10%
8%
8%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
0,6%
0,6%
0,3%
0,3%

842

100%

Versenyeredmények
ÖSSZESEN

A NYEK évfolyam kimeneti eredményeként, annak céljaival összhangban, leggyakrabban a
megszerzett nyelvtudást és az annak igazolására szolgáló vizsgákat említették összesen 316
válaszban. A nyelvtudásra vonatkozó megfogalmazások 2 nagyobb kategóriába tartoznak: 99
válaszadó (12%) a kommunikációs készséget és annak szinonimáját, a használható
nyelvtudást írta. Például: „A diákok többsége meg tud / mer szólalni a célnyelven, van
stratégiája párbeszédnél.” „Minden diák bátran kommunikálni képes”, „magabiztosabb
nyelvtudást ad, nem ijednek meg a diákok a nyelvi környezettıl, beszédtıl”. A biztos alapokra
épülı nyelvtudást 83-an (10%) írták. Például: „kommunikatív nyelvtudás megszerzéséhez
kiváló alapokat ad.” „Meg mernek a legtöbben szólalni, és ez önbizalmat ad.”
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Kétféle vizsga szerepel a listán: 68-szor említették az érettségit, és 66-szor a nyelvvizsgát (88%). Ez utóbbi továbbra is a nyelvtudás mércéje annak ellenére, hogy a közoktatásnak nem
része a külsı nyelvvizsga. „A diákok könnyen megszerzik az érettségi és a nyelvvizsga
bizonyítványt is.” „Többen akarnak elırehozott érettségit tenni nyelvbıl, mint a nem NYEKes osztályok.” „Hamarabb nyelvvizsgázhatnak/érettségizhetnek, így több idejük marad az
utolsó években az egyetemi felvételi tárgyakra koncentrálni.” „A középszintő é.-t még a
gyengébb képességőek is le fogják tudni tenni,” „sok nyelvvizsgát tett diák.”
A következı tétel a célnyelvi kultúra megismerése 50 említéssel szerepel (6%), de ez
leggyakrabban ismeretek, tények közvetítését jelenti, például így: „Betekintést kapnak a
diákok a célnyelvi ország kultúrájába.” „Nagyobb a kulturális tudásuk azokkal az
országokkal kapcsolatosan amelynek a hivatalos nyelvét tanulják.” „Civilizációs ismeretek
közlésére több alkalom nyílik”. „A kötöttebb tananyagtól való aktuális eltérés lehetıségét, pl.
amerikai elnökválasztás.”
Hasonló gyakorisággal, 47-szer (6%) említették az elınyök között a felzárkózási lehetıséget,
amely a NYEK évfolyam egyik célja. Például: „A kevésbé jó nyelvérzékkel rendelkezık is
megszerzik a szükséges nyelvi alapokat.” „Fél év alatt a nulláról el tudnak jutni oda, ahol
azok vannak, akik már általános iskolában is tanultak.” „A hátrányos helyzető diákoknak
segít felzárkózni.” „A gyenge tanulók is nagyon sokat tudnak fejlıdni.”
Az eredmények között 44-szer fogalmazták meg (5%), hogy több idıt tudnak a gyakorlásra
szentelni és alkalmunk nyílik a módszertani megújulásra. Például: „Olyan dolgokra jut idı,
amire nem NYEk-es osztályoknál nem, pl. angolul filmnézés, sok-sok játék.” „Csoportmunkát
és pármunkát nagyon jól lehet alkalmazni.” „Többféle, változatosabb, érdekesebb feladatok jobban motiválnak.” „Lehetıség sokoldalúbb ismeretekre és tevékenységi formákra:
környezetvédelem, kultúra, poszterek, kiállítások.” „A csoportmunka és a projekt-feladatok
lehetıségét, pl. iskolai ünnepélyeken való részvétel idegen nyelven.” A NYEK pozitív hatását
az egész iskola életében érzékelték néhányan, például: „Módszertani megújulási folyamat
beindulása az egész intézményben.”
Általában a magas óraszám biztosította elınyök és a készségfejlesztés szerepelt 42
véleményben (5%). Például így: „Van idı a különbözı készségek begyakorlására.” „Magas
óraszám: több gyakorlási lehetıség az elmélyítéshez”.
A diákok gyors, látványos nyelvi fejlıdését és motivációját egyaránt 40-szer említették (5%).
„Nulla szintrıl 2-3 éven belül magas szintő nyelvtudást szereznek.” „Gyorsabb fejlıdést tesz
lehetıvé.” „A kezdık rövid idı alatt megtanulják az adott nyelv alapjait, amire jól lehet
építeni a késıbbiekben, így végül igazán magas szintre el lehet jutni velük.” A motivációval
kapcsolatos eredmények néhány esetben túlmutatnak a nyelvórán: „Több idı jut a játékos
tanulásra, a diákok motiválására.” „Diákok rendkívül motiváltak.” „Egyéb tantárgyakban is
motiváltabbak.”
A nyelvtanulás mikéntjérıl, a tanulás módszertani eredményekrıl 28 válaszban írtak a
nyelvtanárok az eredmények között, ami örvendetes, de igencsak elmarad attól, amit a NYEK
évfolyam célkitőzésként megjelölt, hiszen a mindössze a válaszok 3 százalékában tartották a
nyelvtanárok említésre méltó eredménynek. Például így fogalmaztak: „A diákok jól
hasznosítják nyelvtanulási stratégiáikat, mivel képesek az önálló nyelvtanulásra.”
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„Megtanulnak idegen nyelvet tanulni.” „A tanulók az elsajátított nyelvtanulási stratégiákat
más nyelveknél is alkalmazhatják.”
A második idegen nyelv tanulásáról 25 válaszban tettek említést (3%), amely a NYEK
elınyös hatására utal, bár nem stratégiaként fogalmazták meg az elınyt. Például: „A második
nyelv tanulása könnyebb lesz.” „A második idegen nyelv tanulására nagyon jól hat az itt
szerzett tapasztalat és ismeret.” A válaszok egy részét kiegészítették a képességekre történı
utalásokkal is, amelybıl kiderül, hogy az elınyöket csak a tehetségesebb diákok tudják
kamatoztatni új nyelvek tanulása során: „A tanulók egy része képes lesz egy 2. idegen nyelv
elsajátítására.” „B2 szint második nyelvbıl és a tehetségesebb tanulóknál A2 szint a
harmadik nyelvbıl.”
A kiváló tanulói közösségekrıl és tanár-diák kapcsolatról 24 nyelvtanár (válaszok 3 %-a) írt a
NYEK évfolyam eredményei között. „Jó közösségépítı szerepe van.” „közvetlen, oldott
légkör”, „közösségépítı hatású”, „Jó hangulatú, támogató tanulói közösségek alakulnak ki.”
„A rengeteg együtt töltött idı miatt hamar kialakulhat egy jó emberi és a munkakapcsolat.”
A NYEK évfolyamot általában elınyösként jellemezte 20 válaszadó (2%), míg a tanult nyelv
szeretetére, az intrinszik motiváció kialakulására 16 fı utalt. „Szeretik, bátran használják az
itt tanult idegen nyelveket és tovább tanulják.” „Az angol nyelv használata tanórákon kívül
saját kedvükre (pl. Internet).” „Könnyebb megszerettetni a tanulást a sikerélményeik miatt.”
„A nyelv szeretete”. „A jól motiválható diákok nyelvszeretetét.”
Ajándékévként jellemezte az eredményeket 15 nyelvtanár a válaszok 2 százalékában. A
megfogalmazások között találunk pozitívakat („Az átlagosnál magasabb óraszámban
könnyebb eredményes munkát végezni.” „Lehetıséget ad, hogy a tanulók figyelmüket egy
dologra összpontosítsák, így hatékonyabb.”) és kevésbé kedvezıt is („a nyelv kiemelését,
egyéb tantárgyak "rovására"= ajándékév”).
Bár a NYEK évfolyamon informatikát is tanultak a diákok más tantárgyak alacsonyabb
óraszámú szinten tartása mellett, az eredmények között mindössze 14-szer (2%) említették a
többi tantárgyban elért eredményeket, ami nagyon alacsony szám. „Az informatika ismeretek
megszerzése, a fıtantárgyak / magyar/ természetismeret szintre hozása.” „Biztosabb
informatikai tudás.” „Az informatika tantárggyal való együttmőködés lehetıségét, pl.
prezentáció készítése idegen nyelven.” Ennek magyarázata lehet, hogy a nyelvtanárok a saját
tantárgyukra koncentráltak, és nem a diákok szempontjából gondolták át válaszukat a teljes
NYEK évfolyamos eredmények kapcsán.
A tanárok közötti együttmőködésrıl 11 választ kaptunk (2%), ezek az együttmőködést mind
pozitívan szemlélik. Például: „nagyon hatékony, hogy több tanár tanít egy csoportot,”
„eredményesebb a több nyelvtanár párhuzamos munkája”, „nyelvtanárokkal való
együttmőködés”, „Egy csoporttal több tanár foglalkozhat.”
A diákok képességeire szabott differenciálás lehetıségeirıl és annak megvalósításáról 8 (1%)
válaszban írtak, többnyire nagyon röviden: „Könnyebb az egyénenkénti haladásra
odafigyelnie a tanárnak.” „Lehetıség nyílik a differenciált oktatásra.” Ez igen kevés annak
fényében, hogy a magas óraszám erre kifejezetten teret enged.
Eredményként jelölte meg 5 válaszadó (0,6%) a diákok elınyös képességeit („jó képességő
diákok jelentkeznek a NYEK-es osztályba”). Ugyanennyien írtak jó továbbtanulási
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lehetıségekrıl („Javult a beiskolázás”, „érettebben dönthet a továbbtanulásról”, „Sikeres
nyelvvizsga esetén a továbbtanulásukhoz alapot kapnak.” „Reálisabb továbbtanulási
lehetıség.”), mely fontos hozadéka lehet a NYEK-nek.
A homogén csoportot és a versenyeredményeket 3-3 válaszadó (0,3%) írta be az eredmények
közé: „Aránylag homogén csoportokban valósulhat meg a nyelvoktatás.” „Emelkedett a
tanulmányi versenyeredmények száma.”

5.2.5.

A NYEK évfolyam leggyakrabban említett problémái

A problémák között 713 választ kaptunk, 129-cel kevesebbet, mint eredményt. A felsorolt
problémákat 6 nagyobb kategóriába soroltuk (ld. 5.2.5.1. ábra). Elsı helyen, 355 említéssel, a
diákokkal kapcsolatos gondok állnak, ezeket 147 tanárokkal kapcsolatos probléma követi
gyakoriságban, 106 válasz foglalkozik strukturális, és 92 intézményi problémával. A szülıkre
7 válasz vonatkozik, és 6 válaszadó írta, hogy semmiféle probléma nincs. A válaszokat
ezeken túl 35 kisebb csoportba soroltuk be tartalmuk szerint (5.2.5.1. táblázat).
5.2.5.1. ábra:
A problémák (összesen 713 válasz) fı kategóriái
Diákokkal kapcsolatos

355

Tanárokkal kapcsolatos

147

Strukturális probléma
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A leggyakrabban említett diákokkal kapcsolatos probléma a heterogén nyelvtudású és
képességő nyelvi csoport, amelyrıl 78 válaszadó (11%) írt problémaként. „Különbözı nyelvi
szinten vannak, amikor kezdik. A kezdıtıl a haladóig.”
„Különbözı
nyelvtudással
érkeznek a diákok,” „A csoport tanulóinak nyelvi elıképzettsége különbözı.” „Az egy
csoportba kerülık szélsıségesen eltérı elızetes tudását.” „Különbözı képességő gyerekek
felzárkóztatását.” „Nagyon eltérı nyelvi szint és hozzáállás.” A válaszok egy részébıl
kiderült, hogy megkísérlik a diákokat szintjük szerint csoportosítani, de ezt nem tartják
sikeresnek. „Sajnos, nem azonos tudású emberek kerülnek egy csoportba még a szőrés után
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sem.” A válaszok gyakoriságából egyértelmően látható, hogy a differenciált nyelvoktatás, a
felzárkóztatás, a tanulók egyéni különbségeinek figyelembe vétele az egyéb képzésekhez
hasonlóan a NYEK évfolyamon is problémát jelent, ugyanúgy mint az eddigi felmérések
tapasztalataiban.
A vizsgák negatív visszahatásának eredményeként a motiváció hanyatlásáról 71 válasz (10%)
érkezett. „Az elırehozott érettségi után többen abbahagyják a nyelvtanulást.” „Vannak, akik
ezután már nem törekednek angol további tanulására, holott ez a szint még nem elegendı a
késıbbiekre nézve.” „Az elırehozott középszintő érettségi letétele után (ami a diák érdeke)
már nehéz motiválni ıket, készíteni az emeltre, mivel osztályzat nem adható.” „Az elırehozott
középszintő érettségi és a középfokú nyelvvizsga megszerzése után a diákok nem foglalkoznak
rendszeresen a nyelvvel, inkább a felvételi tantárgyakra koncentrálnak.” „Az elırehozott
érettségi a cél - 'szerelembıl' csak nagyon kevesen tanulnak.” A válaszokból megállapítható,
hogy a nyelvtanárok szeretnék és hasznosnak tartanák, ha a diákok egyre magasabbra
törekednének, és a jobb nyelvi szint elérése, valamint a nyelvtanulás szeretete további
munkára sarkallná ıket, de nem ez a jellemzı a sikeresen letett vizsgák után.
Általában motivációs nehézségekrıl további 70 választ (10%) kaptunk. „Nem mindig könnyő
a diákokat motiválni, mert olyan diákok is vannak ezeken az évfolyamokon, akiket nem
érdekel az idegen nyelv.” „A diákok többsége nem igazán motivált.”
A NYEK évfolyamot követı óraszámcsökkenést és ennek következtében a visszaesést jelölte
meg gondként 51 tanár (7%). Az igen magas heti óraszám után még az emelt óraszám is
kevésnek ítéltetik, ami visszaköszön a felmérés más részeiben is. Például: „Csökkenı
óraszám a felsıbb évfolyamokon.” „A 10. évfolyamtól radikálisan csökken az óraszám.” „10.
évf.-on hirtelen nagy az óraszámcsökkenés.” „Az elsı év magas óraszáma után kevésnek tőnik
a következı évfolyamokon a heti 5 óra.”. Fontos, hogy a nyelvoktatás tervezése
folytonosságot tükrözzön és a nyelvtanárok készüljenek fel az átmenetre és a kisebb
óraszámra, mely egyébként nem tőnik kevésnek a nyelvi fejlıdésre és annak fenntartására.
Arról 43 válaszadó írt problémaként, hogy az elsı tanév során a többi tantárgy tanulásának
hiánya leszoktatja a diákokat azok tanulásáról, ami szintén visszaköszönı gond. Például:
„Több diák egy "szabad évnek" éli meg, nem a "lehetıségek évének." „A többi tantárgy
mellızésébıl fakadó szellemi "leépülést" a diákság köreiben.” „Leszoknak a többi tárgy
tanulásáról.” „A 0. évfolyamon egy éven keresztül az ún. szinten tartás más tantárgyból
leszoktatja a tanulót a rendszeres tanulásról.”. Érdemes lenne áttekinteni a két tanítási nyelvő
intézmények gyakorlatát ebben a tekintetben, hiszen ott hasonló rendszer mőködik sikeresen
már évtizedek óta.
Túlzott módszertani kihívást jelent az intenzív nyelvtanítás 38 nyelvtanár számára (5%).
Gond „a folyamatos motiválás, hogy ne lankadjon a tanulási kedv.” „A második félévben
egyre inkább módszert kell változtatni, mert a megkezdett módszer már-már unalmassá
válik.” „A magas óraszám ellenére is változatos, színes órákat kell tartani. (A diákok sokat
találkoznak ugyanazzal a tanárral.)”. Fárasztóként és megerıltetıként jellemezték a NYEK
évfolyamos tanítást és tanulást tanár és diák számára egyaránt 35-en. Probléma „érdekes,
kreatív órákat tartani, akkor is, ha nagyon fáradt vagyok én is.” „Magas óraszám ellenére
élvezetes legyen, ne unják.” „Rengeteget kell készülni, hogy izgalmas legyen a nyelvóra.”. A
differenciált oktatás mellett a motiváció erısítése és a NYEK képzés tekintetében különösen
ennek fenntartása olyan terület, melyen a tanárok további felkészítést igényelnek. Megoldás
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lehet például a nyelvi csoport tanításának megosztása több kolléga között és/vagy a második
idegen nyelv bevezetése.
Visszatérı kihívást jelent 30 válaszadó (4%) számára a csoporton belüli felzárkóztatás: „A 9.
évfolyamon rendkívül fontos a felzárkóztatás.”, „hátránykompenzáció, felzárkóztatás.”
A tanárok közötti együttmőködést 28-an (4%) hiányolták és jelezték problémaként: „A
tanárok együttmőködésének nehézségeit.” „A kollégákkal való együttmőködés: hol tartasz a
könyvben, te már számon kérted a ...” „Több kollégával egy csoportot tanítani, ez csak a 9.
évfolyamon érvényes.” A válaszokból arra következtetünk, hogy egyébként a többi tantárgyat
tanító kollégákkal, akikkel szintén azonos diákokat tanítanak, ez kevésbé jelent problémát.
A nehézség 22 (3%) válaszadó szerint az, hogy nem sikerült a kitőzött célt teljesíteni. „Azok a
tanulók, akiknek mégsem válik be a nyelv, beleunnak a tanulásba a magas óraszám miatt.”
„A gyerekek csalódottak lesznek 10-ben, mert sok mindent elfelejtenek.” „A szülıket meg kell
gyızni, hogy a NYEK (azaz 9-ik) évfolyam végére nem feltétlenül kell mindenkinek középfokú
nyelvvizsgát tennie - ráérnek a 10. évfolyam végén is.”. A célokat reálisan elvárhatóan kell
tervezni, a tanulói és a helyi sajátosságoknak megfelelıen meghatározni, valamint mindezt
világosan kell kommunikálni a résztvevık felé is, így a csalódás elkerülhetıvé válik.
A tankönyvet találta problémásnak 21 nyelvtanár (3%): „Nem állnak rendelkezésre
kimondottan erre a képzésre kifejlesztett tankönyvek.” „A megfelelı könyvet, könyveket
választottuk-e? Nem túl sok, vagy nem túl kevés?” „Jó lenne egy jó tankönyv, ami alapján a
célnyelvi kultúrát tudnánk tanítani.” Ezek a válaszok azért fontosak, mert nem kell, hogy
legyen ilyen tananyag. A jól képzett nyelvtanárnak képesnek kell lennie az ismert
tankönyvek, segédanyagok és források felhasználásával a tananyagot olyan autentikus és
egyéb anyagokkal kiegészíteni, amelyek segítségével a nyelvtanítást a tanulók érdeklıdéséhez
és szintjéhez tudja igazítani.
A diákok gyenge képességeirıl 19-en írtak (2%). „Felvételi nélkül sokszor a leggyengébbek
és a problémás tanulók kerülnek ebbe az osztályba.” „Nem mindig a legtehetségesebb diákok
kerülnek be egy-egy elıkészítıs osztályba, sokan csak azért választják az angolt, mert nem
ment nekik pl. a német.” „Nem a legjobb tanulók jelentkeztek.” „A jelenlegi tanulók
nyelvtudásának színvonala nagyon gyenge.”. Ezeknél a tanulóknál a megtanítandó tartalmat
és a tanítás módszereit a lehetıségekhez kell szabni és az intézmény által is támogatott, reális
célokat megállapítani. Fejlıdni minden tanuló képes, a mértéket és a tempót hozzájuk kell
igazítani.
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5.2.5.1. táblázat:
A NYEK évfolyam legfontosabb problémái
EMLÍTÉSEK SZÁMA

%

Heterogén csoportok

78

11%

Vizsgák után elvesztik a motivációt

71

10%

Nehéz motiválni a tanulókat

70

10%

10. évfolyamtól alacsonyabb óraszám – visszaesés

51

7%

Az elsı év alatt elszoknak a többi tantárgy tanulásától

43

6%

Módszertani kihívás

38

5%

Fárasztó, megerıltetı a tanárnak, diáknak

35

5%

Nehéz a csoporton belül felzárkóztatni

30

4%

Tanárok közötti együttmőködés nehézsége/hiánya

28

4%

Nem sikerül megfelelni az elvárásoknak, elérni a kitőzött célt

22

3%

Tankönyv

21

3%

Gyenge diákok választják ezt az osztályt

19

3%

Anyagi problémák, eszközigény

17

2%

Magas csoportlétszám

17

2%

2. idegen nyelv problémája

16

2%

Nincs otthoni, önálló tanulás

16

2%

Intézményi problémák

16

2%

Differenciálás

14

2%

Idınyerés ("leállósáv/parkolópálya")

13

2%

A gyengébbek nem tudnak eredményt felmutatni

13

2%

Elmélyül a szakadék a jobbak és gyengébbek között

11

2%

Éretlenek a diákok

10

1%

Szervezetlenség, megfelelı központi szabályozás hiánya

10

1%

Hiányos alapok, anyanyelvi tudásuk is kevés (!)

8

1%

Az 5 év sok a tanulóknak

7

1%

Nem tapasztalt problémát

6

0,8%

A diákok nem veszik komolyan

6

0,8%

A hiányzók könnyen lemaradnak

5

0,7%

Nincs felvételi vizsga - bárki bekerülhet

4

0,6%

Nem fejlıdik a tanulók kommunikációs készsége

4

0,6%

A tanulók szülıi nyomásra választották ezt az osztályt

4

0,6%

Szülık nem együttmőködık

3

0,4%

Anyanyelvő tanárok szükségessége

3

0,4%

Fegyelmezési problémák

2

0,3%

Nincs bukás- nincs tétje

2

0,3%

713

100%

KATEGÓRIÁK

ÖSSZESEN

Eszközigényrıl, anyagiak hiányáról 17-en (2%) tettek említést a problémák között. „Nem
tudnak a szülık elég könyvet vásárolni, s így rengeteget kell fénymásolni.” „Nagy
fénymásolásigény.” „Számítástechnikai labor hiánya.” Az infrastruktúra hiányosságait tette
felelıssé egy válaszadó: „Nincs laborunk, a színvonalas, modern nyelvoktatásnak nincs
esélye.”, ami érdekes felvetés, mert a modern nyelvoktatásnak nem feltétlenül szükséges
eleme a laborban történı gyakorlás.
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Szintén 17-szer (2%) említették a magas csoportlétszámot, de a számok eltértek: „Magas a
csoport létszáma: 20 fı!!” „A csoportok létszáma "nagy" 15-16 fı.” „Angolból rendkívül
nagy létszámúak a csoportok a 9.évfolyamon ( 18-20 fı).” Érdekes volna a többi tantárgyat
tanító kollégát megkérdezni, ık milyen létszámokkal foglalkoznak, és mekkora létszámot
tartanak magasnak.
A 2. idegen nyelvet, valamint az otthoni, önálló tanulás hiányát 16-16 (2-2%) válaszadó
tartotta fontosnak megemlíteni. Például: „A két nyelv párhuzamosan történı oktatását.” „A
második nyelv elsajátíttatását.” „Otthoni tanulás hiánya.” „Nem foglalkoznak tanórán kívül
a nyelvvel.” „Sok diák nyelvvizsgát szeretne, de tanulni nem.”
Intézményen belüli problémákat 16 alkalommal (2%) fogalmaztak meg: „A folytatás
szabályozatlanságát: az elırehozott érettségik és az ezek feltételeként elıírt osztályozó vizsgák
révén már a tanév során megszőnik a csoport.” „Többi tantárgyat tanítók úgy érzik, háttérbe
szorulnak a nyelv miatt -- feszültség a tantestületen belül.” „Ha az ember jól dolgozik, 12-ben
már nem marad diákom, mert 1 évvel hamarabb érettségizik, hogy más tantárgyra is jusson
ideje, így óraszámproblémák keletkezhetnek.” Ezekbıl a válaszokból jól látható, hogy a
NYEK évfolyam a konkrét intézményekben ezer szállal kötıdik a helyi adottságokhoz, a
folyamatokat pedig csak az adott körülmények, az érdekeltek sokszínő érdekeinek alapos
ismeretében lehet megérteni és elemezni.
A már többször felvetett differenciálás nehézségeirıl itt 14 említést (2%) tettek: „Aki nyelvi
tagozatról jön általános iskolából, neki visszaesés a kezdı szintrıl újra elindulni, el is
lustulnak, kezdı szint magyarázata: mindig akad 3-4 tanuló, aki még nem tanulta a
célnyelvet. Differenciálni pedig nagyon nehéz.”
A NYEK évfolyamot parkoló pályaként, elvesztegetett idıként jellemezte 13 válaszadó (2%).
„Sokan csak parkolópályának tekintik ezt az egy évet, ezért nem veszik komolyan a
nyelvtanulást. „A diákok többsége "parkolópályaként" tekint a NYEK-es évfolyamra.” „Az
egyéb tantárgyak "mellızése" a 10. évfolyamon idınként visszaüt: a diákok egy része
"elszokik" pl. a humán tantárgyak tanulásától.” Ez a kritikus megfogalmazás visszaköszön az
esettanulmányokban a tanulók és nyelvtanárok, valamint a szülık véleményeiben is, ez
alapján a helyzet feltétlenül további átgondolásra szorul.
Ugyanennyien írták, hogy a gyengébb képességő diákoknak nem sikerül felzárkóznia és a várt
eredményt elérnie. „A szülık jelentıs része is úgy gondolkodik, hogy a NYEK-es évfolyamon a
gyermek "nyer" egy évet, még abban az esetben is, ha nyelvtanulási képességei alapján már
az elején tudható, hogy nem képes megfelelni a követelményeknek.”.További 11 válaszadó
(2%) szerint a szakadék a gyengébbek és jobbak között tovább mélyült. Szerintük a NYEK
célját nehogy nem érte el, de még tovább is növelte a meglévı különbségeket az intenzív
tanulás miatt. „Korán leszakadó tanulók növekvı leszakadása.” „A kevésbé ügyes diákok
éppen a magas óraszám miatt könnyebben leszakadhatnak a többiektıl.” . Itt ismét felmerül a
differenciálás szükségessége.
10 fı (1%) tartotta éretlennek a diákokat, bár konkrétan nem derül ki a válaszokból, hogy ez
mit jelent. „A mi iskolánkban néhány kilencedik évfolyamos csoportból nem mindenki volt
érett a heti 12-13 angol nyelvórára.” „A 14-15 éves korosztály nem teljesen van tisztában
azzal, mekkora lehetıség ez számukra.” Az esettanulmányokban is találunk utalást erre a
jelenségre, mint látni fogjuk, a tanulók és a nyelvtanárok bıvebben kifejtett válaszaiban
egyaránt.
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Szervezetlenségrıl, a központi szabályozás hiányosságairól 10 (1%), a tanulók
háttértudásának, anyanyelvi tudásának problémáiról 8 nyelvtanár (1%) tett említést.
„Anyanyelvi nyelvtani ismeretek hiánya nehezíti az idegen nyelv tanulását.” „Anyanyelvinyelvtani felkészültségük igen ingatag, mikor beérkeznek iskolánkba.” „Anyanyelvükön sem
tudnak szöveget értelmezni.” Ezek a számok alacsonyak az összes válasz számához képest.
Az 5 tanévet túl hosszúnak tartotta 7 fı, és arról írtak 6-an, hogy a diákok nem veszik
komolyan a nyelvtanulási lehetıséget. 5-en fogalmazták meg, hogy a hiányzók könnyen
lemaradnak az elırehaladásban, 4 fı számára jelentett problémát, hogy felvételi vizsga nélkül
bekerülhettek tanulók a NYEK évfolyamra. Szintén 4-szer említették, hogy nem fejlıdik a
tanulók kommunikációs képessége, és a szülık választották a tanuló helyett a NYEK
évfolyamos osztályt. A szülık nem megfelelı viselkedésére 3 válaszadó panaszkodott, másik
3 válaszban pedig anyanyelvő tanárokat hiányoltak. Mindössze 2-2 fı írt fegyelmezési
problémákról, illetve hiányolta a buktatás lehetıségét a NYEK évfolyamon.

5.2.6.

A nyelvtanárok javaslatai a problémák megoldására

Az internetes kérdıív végén arra kértük válaszadóinkat, hogy írják meg javaslataikat arra
vonatkozóan, hogy a felsorolt problémákat ki és hogyan tudná megváltoztatni. Az
eredményekhez és problémákhoz képest lényegesen kevesebb megoldási javaslat érkezett:
552. Ezeket 37 kategóriába csoportosítottunk aszerint, hogy mi a javaslat, illetve kitıl várják a
megoldást (5.2.6.1. táblázat).
Arra vonatkozóan, hogy a megoldás kulcsa kinél van, illetve kitıl várják, hogy segítsen a
problémák megoldásában, elsı helyen maguk a tanárok állnak: a gondokat a nyelvtanárok
tudják orvosolni 51 válaszadó (9%) szerint. Ez jó hír, mivel azt is jelenti egyben, hogy úgy
gondolják, maguk is tudnak változtatni a helyzeten. A kérdés mindössze az, hogy mit és
hogyan változtattak. Errıl bıvebben az 5.4 fejezetben, az erre a konkrét kérdésre kapott
válaszok elemzése során szólunk. Az iskolától és annak vezetésétıl várja a megoldást 40 fı
(8%), és a tanulók hozzáállásának megváltozása jelenti a megoldást 32 válasz szerint (%). Az
Oktatási és Kulturális Minisztériumtól vár megoldást 22 válaszadó (4%), 11-szer (2%)
említették a tanári szakma általános megbecsülésének emelését a társadalom szintjén, 8
válaszban a fenntartóra (1%), 3-ban (0,5%) pedig a központi szabályozásra és
követelményrendszerre utaltak.
Ami a tartalmi megoldásokat illeti, szorosabb együttmőködésre van szükség a tanulási/tanítási
folyamat résztvevıi között 49 nyelvtanár szerint (9%). Például: „Közös tapasztalatcserék
(tanárok, diákok, más szakosok, oktatásszervezık).” „A szaktanárok a diákokkal
együttmőködve.” „Tanár-diák-szülı közös odafigyelésével, egymás segítésével, a közös
érdekek felismerésével lehetne ezeken változtatni.”.
Szigorúbb felvételi vizsgát javasolt 42 nyelvtanár (8%)a problémák leküzdéséhez. Például: „A
felvett tanulók kiválogatásával.” „A felvételi vizsgákon talán jobban fel lehetne mérni a
gyerekek idegen nyelv tudását, tanulási képességeit.” „Felvételi kellene ezekbe az
osztályokba.”. Ennek korlátairól a jelentés több más részében részletesen írunk.
Több pénzre, anyagi támogatásra lenne szükség 34 válasz szerint (6%). Például: „Anyagi
lehetıségeink bıvítésével megfelelı eszközök lennének beszerezhetıek”. „Több pályázat
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kellene a diákok külföldre utazásának elısegítése céljából.” „A fenntartó/állam biztosíthatna
anyagi bázist a külföldi utakra.” Jobb eszközellátás.” „Fénymásolás nagyobb példányszámra
való kiterjesztésével, pedig így is nagyon sokat másolunk.”
Több továbbképzésre, szakmai fórumra tart igényt 30 nyelvtanár (5%). „Külön módszertani
továbbképzés keretében.” „Szintén jó lenne nagyon praktikus, a nyelvtanulási stratégiákat
részletesen taglaló szakmai rendezvényeket tartani, ahol szó kerülne arról, miként lehet a
diákokat az egyre önállóbb tanulás technikáira megtanítani.” „Iránymutatásokkal
központilag (nem feltétlenül az OM-tıl), szakmai stábok (GYAKORLÓ tanárok).”. Látható,
hogy van további igény is az OKM által megszervezett NYEK továbbképzésekre és
konferenciákra. Az utolsó felvetésre a Világ – Nyelv pályázati csomag pályázatain belül
(bemutató órák tartása) szintén volt lehetıség.
A képzés tanmenetének, órarendjének, az óraszámoknak átdolgozását 26 fı (5%) javasolta.
„Emelt óraszámú osztályok, két évig egy nyelv heti 6 órában, zárná érettségi vagy
nyelvvizsga, utána a másik idegennyelv szintén magas óraszámban. Az elsı esetleg nyelvbıl
szintentartó órák tartása.” „Érettségi utáni több szintentartó óra.” „A diákok fakultációnak
is választhassák a felsıbb évf-okon a nyelvet.” „A megfelelı óraszámok kialakítása más
tárgyak tantervi óraszámaitól is függ, ez belsı konfliktust okoz egy testületen belül, testületi
döntéstıl is függ.” „OM: Ha nem kötnék meg az intézmények kezét a kötelezı óraszámokkal.
A rugalmasabb tantervi háló lehetıséget adna arra, hogy olyan tárgyakból és azok kapjanak
több órát, akik azt igénylik és megérdemlik.”.
További 21 alkalommal (4%) említették az óraszám emelésének szükségességét a 10-13.
évfolyamon a NYEK évfolyamot követıen. Egyes vélemények a realitás határát is súrolják.
„10.-tıl a nyelvórák számát növelni.” „Több óraszám!” „Nem csökkenne az óraszám.” „OM
rendeletben kellene szabályozni az 5 éven át tartó ugyanolyan magas óraszámot.” Az
óraszámok emelése mellett 1 válasz az óraszámok csökkentése mellett érvelt és 14 javaslat
érintette a tankönyveket.
Módszertani és szervezési változásokra is tettek javaslatot: 23-an a differenciált oktatásban
látták a kiutat (4%), további 21 fı (4%) javasolta a homogén nyelvi csoportok kialakítását, és
11-en (2%), hogy kevesebb diák legyen egy csoportban.
Anyanyelvi tanár alkalmazására és külföldi út szervezésére 17 javaslat érkezett (3%).
„Anyanyelvi tanárok bevonása elsısorban a 9. évfolyamon, de lehetne késıbb is.”
„Anyanyelvi beszélı biztosítása automatikusan – minisztérium”. „Anyanyelvi környezetben
történı gyakorlási lehetıség.” „A diákcsere, vendégdiák fogadás, tanárcsere programot
bıvíteném, hogy ne csak a megszokott, szők környezetükben próbálhassák ki a megszerzett
tudásukat.” Egyes tantárgyak idegen nyelven történı tanítására 8, további módszertani
újításra szintén 8 javaslatot tettek (1-1%).
Szigorúbb szabályozást javasoltak számos területen: 9 nyelvtanár (1%) tenné kötelezıvé az
emelt szintő érettségit és a nyelvvizsgát – ez semmiképpen nem felel meg a jelenlegi
oktatáspolitikai irányelveknek. Néhány válaszadó a valós lehetıségektıl meglehetısen távol
került javaslataival, például: „Azoknak akik NYEK-es osztályba jelentkeznek, kötelezıvé
tenném az angol nyelvi emelt érettségit.” „Kötelezıvé tenni akár a nyelvvizsgát (kettı v.
három szinten), akár az emeltszintő érettségit.” „Az OM-nek egyértelmőén ki kell tőzni az
emelt szintő érettségit, mint célt: a NYEK befejezése a tanulónak vissza kell téríteni a kurzus
költségeit, ha 5 év után mégsem az adott idegen nyelvbıl érettségiznek.”.
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5.2.6.1. táblázat:
Javaslatok a problémák megoldására
EMLÍTÉSEK SZÁMA

%

A megoldás a tanáron múlik

51

9%

Szorosabb együttmőködés

49

9%

Felvételi vizsga/szőrırendszer

42

8%

Iskola/iskolavezetés

40

7%

Anyagi támogatás

34

6%

Tanulók hozzáállásának változása

32

6%

Szakmai fórumok, tapasztalatcsere, továbbképzések

30

5%

Tanmenet változtatása, órarend átgondolása, óraszámok átcsoportosítása

26

5%

Differenciált oktatás

23

4%

OKM

22

4%

Homogén csoportok

21

4%

Óraszám emelése a késıbbi évfolyamokon

21

4%

Lehetıség célnyelvi kapcsolatra (anyanyelvi tanár, külföldi utak)

17

3%

Szülık szerepe

16

3%

Tankönyvek

14

3%

Társadalmi szint: tanári szakma megbecsültségét megteremteni

11

2%

Alacsonyabb csoportlétszám

10

2%

2. nyelv fontosságát hangsúlyozni

10

2%

Legyen kötelezı az emelt szintő érettségi/nyelvvizsga

9

2%

Megakadályozni, hogy a vizsga után abbahagyják a nyelvtanulást

9

2%

Tantárgyakat idegen nyelven lehetne tanítani

8

1%

Fenntartó

8

1%

Módszertani újítások

8

1%

Következetesen végigvinni a programot

6

1%

Érettségi rendszer módosítása, elırehozott érettségi kérdésének szabályozása

5

1%

Az általános iskolai nyelvoktatás módosítása

5

1%

Jobb reklám - motivációt növelhetné

5

1%

Célokat egyértelmően lefektetni

4

0,7%

Központi szabályozás és követelményrendszer pontosítása

3

0,5%

Megalapozottabb anyanyelvi készségek

3

0,5%

Nincs megoldás

3

0,5%

Jó alapozás/felzárkóztatás a NYEK évfolyamon

2

0,4%

Csökkenteni kellene az óraszámot

1

0,2%

Szakközépiskolába nem kellene NYEK

1

0,2%

Képességfejlesztı szakemberek bevonása

1

0,2%

Diszlexiásoknak nem kellene NYEK

1

0,2%

Rugalmas oktatás

1

0,2%

552

100%

KATEGÓRIÁK

ÖSSZESEN

Szintén 9 fı (2%) javasolta: meg kell akadályozni, hogy a sikeres vizsga után ne folytassák a
nyelvtanulást, míg 5-en, hogy az érettségit, annak elırehozását szabályozzák, és 10 fı (2%)
érvelt a 2. nyelv tanítása mellett. A program következetes végrehajtásának szükségességérıl
6-an (1%), a célok egyértelmő megfogalmazásáról 4-en (0,7%) írtak. Jobb reklámot és az
általános iskolai nyelvtanítás fejlesztését 5-5 javaslat (1-1%) említette. A 1-3 (0,2-0,5%)
alkalommal említett javaslatok között szerepeltek olyanok, mint az anyanyelvi felzárkóztatás
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és a fejlesztı szakemberek bevonásának szükségessége, illetve egy fı szakközépiskolában
nem indítana NYEK évfolyamot, egy másik pedig a diszlexiás diákokat kizárná.

5.2.7.

Összegzés

A kapott adatok az elmúlt öt tanév során a NYEK évfolyam fokozatos térnyerésérıl
tanúskodnak: egyre több nyelvtanár kapcsolódott be a munkába. A tanított nyelvekrıl
megállapítható, hogy az angolt és németet tanítók száma hasonló arányban, 5 év alatt
másfélszeresére nıtt, míg a kevésbé gyakran tanított nyelveket tanítók száma elıbb
emelkedett, majd csökkent. Az angol megırizte kezdeti elınyét, de a német és a többi nyelv
nem veszített az induláskor tapasztalt arányokhoz képest – a nyelvtanárok számában mérve.
Az elsı NYEK évfolyamról kedvezıbb a válaszadók véleménye, mint a folytatásról az azt
követı 4 tanévben, így a teljes 5 éves ciklusról kialakult kép meglehetısen összetett.
A NYEK évfolyamról a nyelvtanárok a legfontosabbnak azt tartják, hogy elegendı idejük sok
mindenre (köztük a nyelvi készségek, szókincs és nyelvtani szabályok gyakorlására), de ez
nem jelenti azt, hogy a magas óraszám önmagában garantálná a megbízható nyelvtudás
elérését. A 30 állítás közül 28. helyre került a kapott pontszámok rangsorában: „Olyan diákok
is jól megtanulnak egy nyelvet, akiknek ez egyébként nem sikerülne.” Eszerint a NYEK
évfolyam a felzárkózásra, a hátrányok kompenzálására kevésbé alkalmas. „A gyengébb
képességő diákjaim is sokat fejlıdnek” állítás szintén a rangsor végére, a 25. helyre került. A
jók jobbak lettek, míg a gyengébbekre ez kevésbé jellemzı. Ez az eredmény nem meglepı:
egybeesik az elsı tanév elején és végén végzett felmérés tanulságaival: akik a felzárkózás
miatt jelentkeztek a NYEK-re, lényegesen gyengébben teljesítettek a tanult nyelven, mint
társaik, akik választását a nyelv szeretete, a nyelvtudás és vizsgák megszerzése motiválta. Az
eredmények konkrét vizsgálatához a letett érettségik számának és szintjének elemzése során
térünk vissza.
Kiemelkedıen kedvezı a nyelvtanárok szerint a szülık hozzáállása és a diákok eszközjellegő,
a nyelvtudás és a vizsga hasznára vonatkozó motivációja. Hasonlóan pozitívak a nyelvtanárok
a NYEK évfolyamos tanítási tapasztalatai: szívesen tanítanak itt és sikeresebben motiválják
diákjaikat és mőködnek együtt kollégáikkal, mint a hagyományos keretek között.
A 10-13. évfolyamot visszafogottabban értékelték a nyelvtanárok. A válaszadók jobbára
egyetértettek azzal, hogy tudnak építeni a tanulók elért nyelvtudására, és az fejlıdik, de az
autonóm nyelvtanulás és a stratégiák alkalmazásának sikere mérsékelt a válaszok tanúsága
szerint. A legnagyobb eltérés az elırehozott érettségivel kapcsolatos: az egyes intézmények
diákjai esetében lényeges különbségek jellemzıek. Az egy vagy két idegen nyelvre
vonatkozóan a nyelvtanárok szerint problémás a jó nyelvtudás megszerzése két nyelvbıl. A
sikeres vizsgák negatív visszahatására is utalnak adatok. Ezekrıl a kérdésekrıl az 5.4 fejezet
tárgyalása során, a nyitott kérdésekre kapott válaszok elemzése során kapunk részletesebb
képet.
A NYEK évfolyam legfontosabb eredményei között leggyakrabban a diákok használható és
biztos nyelvtudását, valamint a vizsgáikat említették, de a célnyelvi kultúra megismerése, a
felzárkózási lehetıség, a gyakorlásra fordított idı, a módszertani megújulás lehetısége, a
diákok készségeinek fejlesztése, kiemelkedı motivációja és gyors nyelvi fejlıdése szintén a
gyakran említett sikerek között szerepeltek.
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A felmerült problémák többsége, az eredményekhez hasonlóan, a diákokhoz kötıdik. A
legfıbb gondot a heterogén nyelvi csoportok, a motiváció hiányosságai általában, illetve
különösképpen a sikerrel vett vizsgák után jelentkeznek. Aki még nem vizsgázott, azoknál
alacsonynak találták a NYEK évfolyamot követıen az óraszámot. A többi tantárgy tanulása
terén is adódtak gondok: sokan elszoktak a tanulástól. Az intenzív nyelvoktatást többen
megterhelı és fárasztó kihívásként értékelték, és problémásnak bizonyult a felzárkóztatás és a
tanárok együttmőködése.
A gondok megoldása, szerintük, elsısorban a nyelvtanárokon, illetve az intézményeken
múlik. Leggyakrabban szorosabb kooperációt, felvételi szőrıvizsgát, több pénzt, a tanulók
hozzáállásának megváltozását, továbbképzéseket és a tanmenetek, órarend, és óraszámok
átcsoportosítását, a differenciált oktatást javasolták a nyelvtanárok megoldásként.
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5.3. Az elmúlt öt év diákszemmel
5.3.1. A válaszadó diákok csoportjának összetétele
Az Interneten kitölthetı kérdıívet 1079 diák küldte be. Ez a 2004/2005-ös tanévben elvégzett
felmérésben részt vett mintegy 1800 diák 60%-át jelenti. A minta összetételét tekintve a
2004/2005-ös tanévben elvégzett felméréshez hasonló arányokkal találkozunk. Amint az
5.3.1.1. ábrán látható, a diákok 58%-a gimnáziumi, 42%-a szakközépiskolai osztályba járt a
felmérés idején.
5.3.1.1. ábra:
A válaszadó diákok megoszlása képzési típus és nemek szerint (n = 1079)
Gimnázium
Szakközépiskola

454
(42%)

625
(58%)

Lány
Fiú
405
(38%)

674
(62%)

Míg ez az arány pontosan megegyezik a 2004/2005 tanévivel, a nemek aránya némileg a
lányok felé tolódott el az akkori adatokhoz képest. A jelenlegi 62%-os aránnyal összevetve
2004/2005-ben a lányok mindössze 57%-ot képviseltek a teljes mintában.
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5.3.2. Nyelvtanulási utak az öt év alatt
Elsıként ismerkedjünk meg a diákok által bejárt nyelvtanulási utakkal, vagyis nézzük meg,
hogy az öt év alatt milyen nyelveket milyen hosszan tanultak. Az 5.3.2.1. táblázatban a
gimnáziumi osztályba járó diákok tipikus nyelvtanulási útjai láthatók. A táblázat csak a 10
leggyakrabban elıforduló változatot tartalmazza, ami a diákok közel kétharmadának
tapasztalatait fedi le.
5.3.2.1. táblázat:
Nyelvtanulási utak a gimnáziumokban
HELYEZÉS

GYAKORISÁG

1.

101

2.

79

3.

59

4.

41

5.

24

6.

23

7.

21

8.

20

9.

19

10.

13

ÉVFOLYAM

NYELV

9.

1. nyelv

10.

11.

12.

13.

ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL

2. nyelv

-

1. nyelv

NÉMET NÉMET NÉMET NÉMET

ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL

2. nyelv

-

1. nyelv

EGYÉB EGYÉB EGYÉB EGYÉB

NÉMET NÉMET NÉMET NÉMET NÉMET

2. nyelv

-

ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL

1. nyelv

NÉMET NÉMET NÉMET NÉMET NÉMET

2. nyelv

ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL

1. nyelv

ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL

2. nyelv

NÉMET NÉMET NÉMET NÉMET NÉMET

1. nyelv

ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL

2. nyelv

NÉMET NÉMET NÉMET NÉMET

1. nyelv

ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL

2. nyelv

EGYÉB EGYÉB EGYÉB EGYÉB EGYÉB

1. nyelv

ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL EGYÉB

2. nyelv

-

1. nyelv

EGYÉB EGYÉB EGYÉB

-

-

ANGOL ANGOL ANGOL ANGOL NÉMET

2. nyelv

-

1. nyelv

NÉMET NÉMET NÉMET

-

ANGOL ANGOL ANGOL NÉMET NÉMET

2. nyelv

-

NÉMET NÉMET

-

-

Az elsı három soron végignézve azt tapasztaljuk, hogy a gimnáziumokban a NYEK
évfolyamon csak egy nyelvet oktattak, aztán a 10. évfolyamon bevezettek a megkezdett nyelv
mellé egy újabb nyelvet. Mindez annak ellenére történik, hogy a gimnáziumokban két idegen
nyelv tanulása kötelezı, de úgy tőnik, az iskolák a párhuzamos tanulás helyett inkább egymás
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után teszik elérhetıvé a második idegen nyelvet. Ez ellentétes azzal, amit a diákok az elsı,
2004/2005-ös felmérés tanulságai szerint szeretnének: a többség két nyelvet tanult volna
szívesen a NYEK évfolyamon.
Az angol mellé leggyakrabban a németet, a német mellé pedig szinte mindig az angolt. Az
angol mellé a 10. évfolyamon gyakran nem a német, hanem egy harmadik nyelv társult.
Amint látni fogjuk, a diákok véleménye szerint az utóbbi a kívánatosabb párosítás. Érdekes
hogy a 10. évfolyamra lépve ekkora kontrasztot tapasztalunk az egy nyelv tanulásáról a két
nyelv tanulása felé.
A fenti táblázat utolsó három sorában egyébként megfigyelhetünk egy másik gyakori
mintázatot is, amikor is a diák az öt év alatt ugyan két nyelvvel találkozik, de csak két vagy
három évig tanulja a két nyelvet párhuzamosan.
5.3.2.2. táblázat:
Nyelvtanulási utak a szakközépiskolákban
HELYEZÉS

GYAKORISÁG

1.

167

2.

44

3.

19

4.

19

5.

16

6.

14

7.

13

8.

11

9.

10

10.

9

ÉVFOLYAM

NYELV

9.

10.

11.

12.

13.

1. nyelv

ANGOL

ANGOL

ANGOL

ANGOL

ANGOL

2. nyelv

-

-

-

-

-

1. nyelv

NÉMET

NÉMET

NÉMET

NÉMET

NÉMET
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Az 5.3.2.2. táblázatban a szakközépiskolai tanulók nyelvtanulási útjai láthatók. Itt már elsı
ránézésre is több dolog szembe tőnik. Elıször is, az öt leggyakoribb formáció egyikében sem
fordul elı, hogy a diákok a középiskolai tanulmányaik során párhuzamosan tanulnának két
különbözı idegen nyelvet. Látható továbbá, hogy a tíz leggyakoribb nyelvtanulási út közül
egyikben sem találkozunk a németen és az angolon kívül valamely egyéb nyelvvel.
Megfigyelhetı továbbá, hogy – ha egyáltalán sor kerül rá – számos esetben a második nyelv
tanulása a 11. és 12. évfolyamon veszi kezdetét (lásd a táblázatban a 6., 7. és 9. leggyakoribb
nyelvtanulási utakat).
Mivel az okokról nem kértünk adatokat, csak találgatni lehet, hogy az iskolavezetés döntését
milyen megfontolások befolyásolták. Elképzelhetı, hogy a két nyelv interferenciájától tartva
elvbıl nem teszik lehetıvé két nyelv párhuzamos tanulását (amit nem támaszt alá empirikus
adat), de a nyelvtanárok óraszámának korlátjai, esetleg más tényezık is állhattak a háttérben.
Mindenesetre a tanulók szívesen tanultak volna két nyelvet, és a nyelvtanulási stratégiák
fejlesztése és kiaknázása szempontjából is elınyös volna egy helyett két idegen nyelvet
tanulniuk.

5.3.3. Elırehozott és tervezett érettségi vizsgák
Az érettségi tekintetében a közoktatási törvény meghatározza, hogy a tanulókat a 10-13.
évfolyamokon emelt szintő képzés keretében fel kell készíteni az emelt szintő nyelvi
érettségire, nem írja azonban elı a vizsga letételét. Az OKM által összeállított módszertani
ajánlás a következıket írja a nyelvi elıkészítı képzés közvetlen céljai között: „a 9.
évfolyamon tanulók intenzív nyelvtanulási keretek között idegen nyelv(ek)bıl olyan
használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában tanulmányaik végén sikerrel tehetnek
emelt szintő nyelvi érettségi vizsgát”. Azt is megfogalmazza az ajánlás, hogy „Ahol a
feltételek adottak, minden diák két idegen nyelvet tanuljon, az egyiket magasabb óraszámban.
Két idegen nyelv ismerete növeli a fiatalok versenyképességét és hozzájárul ahhoz, hogy
megvalósíthassuk az európai háromnyelvő polgár (anyanyelv és kettı idegen nyelv)
eszményét.”
Az 5.3.3.1 táblázatban összefoglaltuk az egyes nyelvekbıl a felmérés idıpontjáig letett,
valamint a résztvevı diákok által az év végéig tervezett érettségi vizsgák számát és szintjét.
A fenti ajánlások tükrében elsıként vegyük észre, hogy az 1079 válaszadó diák mindössze
1320 érettségit tett le az öt év alatt, legyen az emelt vagy középszintő vizsga. Ez alig haladja
meg átlagosan a fejenként 1 vizsgát. Mivel a NYEK ajánlásokban szereplı egyik célja a
legalább három nyelven beszélı európai polgárok képzésének elısegítése volt, ez nem tőnik
kedvezı adatnak. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy számos diák szintemelı
érettségiként egy emelt szintő vizsgát is letesz a középszintő érettségi után, tovább csökkentve
ezáltal a ténylegesen egyedinek számító érettségik számát.
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5.3.3.1. táblázat:
Elırehozott és tervezett érettségi vizsgák nyelvek és szintek szerinti megoszlása
KÖZÉP SZINTŐ
db
%

EMELT SZINTŐ
db
%

ÖSSZESEN
db
%

Nyelv

Típus

Angol

Elırehozott
13. évf. végén
Összesen

301
348
649

75,63
85,09
80,42

97
61
158

24,37
14,91
19,58

398
409
807

100,00
100,00
100,00

Német

Elırehozott
13. évf. végén
Összesen

165
141
306

69,04
70,85
69,86

74
58
132

30,96
29,15
30,14

239
199
438

100,00
100,00
100,00

Egyéb

Elırehozott
13. évf. végén
Összesen

28
31
59

71,79
86,11
78,67

11
5
16

28,21
13,89
21,33

39
36
75

100,00
100,00
100,00

Összes nyelv

Elırehozott
13. évf. végén
Mindösszesen

494
520
1014

73,08
80,75
76,82

182
124
306

26,92
19,25
23,18

676
644
1320

100,00
100,00
100,00

Szintén látható, hogy a közép szintő érettségik száma jóval meghaladja az emelt szintő
vizsgákét minden nyelvbıl. Ez az elırehozott és az ötödik év végére tervezett érettségi
vizsgákra egyaránt igaz. Összességében az érettségi vizsgák több mint háromnegyedét
(76,82%) a középszintő vizsgák adják. Ez mindenképpen felveti azt a kérdést, hogy megfelelı
volt-e a diákok felkészítése az öt év alatt, vagy az emelt szintő érettségi egyszerően nem tölti
be a funkcióját, és a diákok közül ezért csak kevesen választják. A kérdés úgy is feltehetı,
hogy reális cél-e az emelt szintő érettségi a NYEK évfolyamos diákok számára. További
kérdés, hogy a külsı nyelvvizsgák mennyiben befolyásolják a tanulók választását.
Ezekre a kérdésekre a nyelvtanárok válaszai kapcsán visszatérünk az 5.4. fejezetben, itt
azonban fontos megjegyezni, hogy az emelt szintő érettségire jelentkezık száma minden
tárgyból messze elmarad attól, amit bevezetésekor feltételeztek. Ez a jelenség nem csak a
NYEK évfolyamos diákok esetében jellemzı, hanem az érettségi jelentkezések összességére.
A helyzetet tovább bonyolítja a nyelvvizsgákra kapható pontszámok alakulása, amire szintén
visszatérünk az ajánlások között.
Végül ki kell emelni az elırehozott érettségik rendkívül magas arányát. Az összes nyelvre
vetítve 676 elırehozott érettségi áll szemben a tanulmányok legvégére tervezett 644
vizsgával, vagyis a vizsgák több mint felén a diákok már az utolsó év elıtt túl vannak. Amint
az 5.3.3.1. ábrán látható, az elırehozott vizsgák zömét a 11. és 12. évfolyamon teszik le a
diákok, és nem közvetlenül az intenzív nyelvtanulással töltött tanév végén, vagy az azt követı
10. évfolyamon. Amint látni fogjuk, ez számos következménnyel jár az oktatásszervezés
tekintetében.
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5.3.3.1. ábra:
Elırehozott érettségik megoszlása nyelvenként és évfolyamonként
180
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Az elırehozott érettségi vizsgákon megszerzett jegyeket illetıen kedvezı eredmény, hogy az
átlagok minden nyelv estében 4,5 felett vannak. Azonban amint az elızıekbıl láttuk, némileg
árnyalja a képet, hogy a vizsgák túlnyomó többsége középszintő. A 13. évfolyamra várt
teljesítmények tükröznek némi bizonytalanságot, de az átlagok itt is 4,18-4,35 közé esnek.
Figyelembe véve egyfajta „szerénységi faktort”, a tényleges jegyek várhatóan itt is elérik
majd az elırehozott vizsgák jegyeinek átlagát. A felmérésnek a 2008/2009-es tanév végére
vonatkozó érettségi eredményeit az 5.7. fejezetben elemezzük.
5.3.3.2. táblázat:
Elırehozott és várt érettségi jegyek

Angol
Német
Egyéb

Elırehozott
Átlag
Szórás
4,53
0,71
4,60
0,65
4,51
0,76

13. évfolyam végén
Átlag
Szórás
4,31
0,79
4,35
0,89
4,18
1,10

5.3.4. A megszerzett nyelvtudás
Az érettségi vizsga letétele az érem egyik oldala, amit sok tényezı befolyásol. A nyelvtanulás
sikerességének másik fontos szempontja, hogy a tanuló hogyan értékeli az öt év alatt
megszerzett nyelvtudását a tanult nyelvekbıl. Az 5.3.4.1. táblázat készségenkénti bontásban
tartalmazza a diákok önértékelési pontszámait az egyes nyelvek vonatkozásában.
Látható, hogy az átlagpontszámok balról jobbra, illetve fentrıl lefelé csökkennek. Ez azt
jelenti, hogy átlagosan az angolosok érték el a legjobb eredményt. İket egy-két tizedponttal
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lemaradva követik a németesek. Végül az egyéb nyelveket tanulók érzik úgy, hogy a
legkevésbé sikerült elsajátítaniuk a tanult nyelvet.
5.3.4.1. táblázat:
Nyelvi képességek önértékelése készségenkénti bontásban
NYELV

KÉSZSÉG

Angol

Német

Egyéb

Olvasás

Átlag
Szórás

4,04
0,81

3,83
1,00

3,10
1,15

Beszédértés

Átlag
Szórás

3,85
0,89

3,59
1,02

2,82
1,17

Írás

Átlag
Szórás

3,77
0,91

3,58
1,09

2,79
1,08

Beszéd

Átlag
Szórás

3,61
0,95

3,39
1,05

2,58
1,05

A készségeket tekintve a diákok a tanult nyelvtıl függetlenül a passzív/receptív készségek
terén érzik legjobbnak a tudásukat, az aktív/produktív készségek terén azonban ennél akár
négy tizeddel is gyengébb eredményrıl számolnak be. Látható, hogy a 2,58 és 4,04 közötti
átlagpontszámok széles skálán helyezkednek el, és elgondolkodtató, miért nem érzik jobbnak
magukat a NYEK évfolyamos diákok a beszédkészség területén, ami a használható
nyelvtudás fontos mércéje. A hagyományosan leghangsúlyosabb készség, az olvasott szöveg
értése az, amibıl legsikeresebbnek tartják magukat, beszédkészségbıl pedig legkevésbé. A
diákok önértékelésének eredményeit az érettségi adatokkal összevetve visszatérünk az
eredmény elemzésére: megvizsgáljuk, valóban a leggyengébben fejlett-e a NYEK-es tanulók
beszédkészsége és mennyire reális az önértékelésük.

5.3.5. A tanult nyelvek kedveltsége és a nyelvtanulási attitőd
Az OKM által összeállított módszertani ajánlás szerint a nyelvi elıkészítı képzés közvetlen
céljai között szerepel, hogy „a tanulókban kedvezı attitődöt és motivációt alakítson ki a
nyelvek, a hozzájuk tartozó kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt”. Az 5.3.5.1.
táblázatban az öt év alatt megismert nyelvek tetszésindexei láthatók. Az angol nyelv vezeti a
listát, a német és az egyéb nyelvek csak komoly lemaradással követik.
5.3.5.1. táblázat:
A tanult nyelvek kedveltsége ötfokú skálán
Angol
Német
Egyéb

N

Átlag

Szórás

1002
713
225

4,07
3,40
3,24

0,99
1,23
1,34
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A tanulók nyelvtanulási attitődjeit négy különbözı ellentétes jelentéső jelzı-pár („kellemeskellemetlen”, „érdekes-unalmas”, „felesleges-hasznos”, „jó-rossz”) segítségével mértük fel
ötfokú skálákat használva. A felhasznált négy jelzı-párból egy skálát készítettünk. A négy
itembıl álló skála Cronbach alfa értéke 0,83 lett, ami az itemek alacsony számát tekintve jó
értéknek mondható. Az ötfokú skálán a tanulók átlaga 3,67 pont lett (a szórás értéke 0,82
pont).
Az általános iskolai nyelvtanítás tapasztalatait ugyanezzel a skálával mértük fel öt évvel
ezelıtt, és akkor ezt a következtetést vontuk le az akkor kapott 3,70 pontos átlagot látva: „Bár
ez az érték pozitív, a résztvevık véleménye éppen hogy csak elmozdul a jó osztályzat felé. A
NYEK évfolyamon dolgozó tanároknak tehát bıven maradt lehetıségük a diákok attitődjeinek
javítására” (Nikolov, Ottó és Öveges, 2005, 14. old.). Ugyan ez az érték kis mértékben
romlott csak, de inkább javulnia kellett volna.
A mostani 3,67-es adatot érdekes összevetni azzal a 3,98-as pontszámmal is, amellyel a nyelvi
elıkészítı évfolyam végén értékelték a diákok a nyelvi képzést négy évvel ezelıtti
válaszaikban. Ehhez az értékhez képest már jelentıs romlásról beszélhetünk. A diákok elsı év
végére megnövekedett elégedettsége az ötödik év végére kevésbé kedvezıen alakul.

5.3.6. Ha újra kezdhetnék…
Talán a legizgalmasabb, és a nyelvi elıkészítı évfolyammal induló öt éves képzési formát
legsommásabban értékelı kérdésre válaszolva a diákoknak azt kellett eldönteniük, hogy
amennyiben újrakezdhetnék a középiskolai tanulmányaikat, akkor ismét a NYEK-es osztályba
jelentkeznének-e.
5.3.6.1. ábra:
„Ha csak rajtad múlna, újra NYEK-es osztályban kezdenéd a középiskolát?” (n = 1070)

520
(49%)

550
(51%)

Igen
Nem

Az 5.3.6.1. ábrán látható eredmények szerint fele-fele arányban oszlanak meg az igenek és
nemek: a diákok kicsit több mint fele (51%) - annak minden elınyét és hátrányát mérlegre
téve - nem vágna bele újra az ötéves képzésbe, míg közel ugyanennyien újból ezt választanák.
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5.3.6.1. táblázat:
A tanulók elégedettsége a NYEK képzéssel
(1=Egyáltalán nem ért egyet; 5= Teljesen egyetért)

Átlag
2,82
2,88

A NYEK teljes mértékben megfelelt az elvárásaimnak.
Nem azt kaptam a NYEK képzéstıl, mint amiért ide jelentkeztem.

Szórás
1,22
1,44

Az 5.3.6.1. táblázatban látható, hogy a diákok nem igazán értettek egyet azzal az állítással,
miszerint a NYEK évfolyam megfelelt elvárásaiknak. Szintén bizonytalannak tőntek annak
megítélésében, hogy megkapták-e a NYEK-tıl azt, amiért a képzésre jelentkeztek (a szórások
nagyok, amik szélsıségesen eltérı véleményekre utalnak, azaz a tanulók között nagy volt a
véleménykülönbség). Emlékeztetıül, a 2004/2005-ös tanévben elvégzett felmérés alkalmával
arra az eredményre jutottunk, hogy a diákokat 3 dolog motiválta leginkább a jelentkezéskor:
1. A nyelvtanulás szeretete: a diákot maga a nyelvtanulás vonzza, az számára kellemes
elfoglaltságot jelent.
2. Követelmény teljesítése: a diák fı célja valamilyen idegen nyelvi követelmény
teljesítése, különös tekintettel a nyelvvizsgára.
3. Külföldi kapcsolat: A diák valamilyen módon külföldiekkel szeretne kapcsolatba
kerülni, amihez nélkülözhetetlen az idegen nyelv ismerete.
Az eddig leírtak alapján kiderült, hogy mindhárom pont megvalósításánál nem mindig a
várakozásoknak megfelelıen alakultak a dolgok. A konkrét okokra az esettanulmányok
derítenek fényt az 5.6 fejezetben.
5.3.6.2. ábra:
„Ha csak rajtad múlt volna, hány nyelvet tanultál volna az 5 tanév alatt?” (n = 1074)
666

700
Diákok száma

600
500
400
300
100

202

175

200

21

10

0
0

1

2

3

4

Nyelvek száma

A diákok többsége az újrakezdés esetén két idegen nyelvet tanulna az öt év alatt - ez
megegyezik a korábbi felmérésünk adataival és fontos üzenetet hordoz azon intézmények
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részére, ahol a feltételek megléte ellenére csak egy nyelvvel találkoznak a diákok. Az 5.3.6.2.
ábrán látható, hogy mindössze 10 tanuló (0,9%) nem tanulna szíve szerint egy nyelvet sem,
míg a diákok közel egy negyede három vagy több nyelvvel is foglalkozna.
5.3.6.3. ábra:
„Ha csak rajtad múlt volna, melyik két nyelvet tanultad volna legszívesebben?”
(n = 1079)
1. Nyelv

Német
18%

2. Nyelv

Egyéb
3%

Angol
15%

Egyéb
57%

Német
28%

Angol
79%

Érdekes eredményeket hozott az újrakezdés elméleti lehetıségét felvetı kérdések közül az,
amelyben a két legkívánatosabb idegen nyelv megjelölését kértük a diákoktól. A válaszok
megoszlását az 5.3.6.3. ábra foglalja össze. Elsıként megállapítható, hogy az angol nyelv
térhódítása tovább erısödött: elsı nyelvként a diákok 79%-a, második nyelvként további 15%
tanulná szívesen. Ez összesen 94%-os arányt jelent, vagyis 100 diákból mindössze 6 diáknál
nem szerepel az angol a két legkívánatosabb nyelv között. Ez az eredmény egybeesik egy
nagymintás longitudinális nyelvtanulási motivációt vizsgáló kutatás tanulságaival (Dörnyei,
Csizér és Német, 2006).
A másik meglepı eredmény a német nyelv térvesztése nemcsak az angollal, hanem az egyéb
nyelvekkel szemben is. Míg a németet a diákok 46%-a választotta be az elsı két nyelv közé,
addig az egyéb nyelveket a diákok 60%-a vette fel kívánságlistájára. Ezek az adatok
ismételten nincsenek összhangban a ténylegesen tanult nyelvek arányával, ami motivációs
szempontból nyilvánvalóan kedvezıtlen hatással bír.

5.3.7. A diákok jövıképe a nyelvtanulásról
A már többször meghivatkozott, az OKM által összeállított módszertani ajánlás szerint a
nyelvi elıkészítı képzés közvetlen céljai között szerepelt, hogy „a megfelelı tanítási és
tanulási stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók váljanak képessé nyelvtudásuk
önálló fenntartására és továbbfejlesztésére.”
Ennek a célnak a megvalósulásához mindenekelıtt a diákoknak megfelelı attitőddel kell
rendelkeznie az új nyelvek tanulása iránt. Biztató, hogy a diákok az erre vonatkozó negatív
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állítást határozottan elvetették (lásd az 5.3.7.1. táblázatot), vagyis a legtöbben az iskola
befejezése után további nyelvek elsajátítását tervezik. Kissé határozatlanabb egyetértés
tapasztalható azzal az állítással, amelyben több új nyelv elsajátítására való hajlandóságra
voltunk kíváncsiak. A lényeg azonban, hogy pozitív irányba billent a mérleg nyelve: a NYEK
évfolyamos tanulók nyitottak újabb idegen nyelvek tanulására.
5.3.7.1. táblázat:
Nyelvtanulás iránti attitőd
(1=Egyáltalán nem ért egyet; 5= Teljesen egyetért)

A középiskola után soha többet nem akarok nyelvet tanulni.
A középiskola után több új nyelvet is meg akarok majd tanulni.

Átlag
1,50
3,45

Szórás
0,93
1,23

Amint az 5.3.7.2. táblázat adataiból látható, az új nyelvek elsajátítását a diákok nem tartják
nehéznek. A második állításból, melyben szerepel az „egyedül” kitétel megállapítható
azonban, hogy valószínőleg szükségesnek tartják, hogy valaki vezesse ıket a nyelvtanulásuk
során, számítanak nyelvtanári segítségre.
5.3.7.2. táblázat:
Képesség új nyelvek elsajátítására
(1=Egyáltalán nem ért egyet; 5= Teljesen egyetért)

A középiskola után nehezen fog menni az újabb nyelvek tanulása.
A középiskola után egyedül is meg tudok majd tanulni új nyelveket.

Átlag
2,14
3,26

Szórás
1,06
1,06

Nagy esélyt látnak a diákok arra, hogy a középiskolában megszerzett tudást szinten tudják
tartani (5.3.7.3. táblázat), nem tőnik azonban elég magasnak „A középiskola után egyedül is
szinten tudom majd tartani az eddigi tudásomat” állításra adott 3,62-os átlagpontszám, de
ennek oka nem ismeretes.
5.3.7.3. táblázat:
Képesség a megszerzett tudás szinten tartására
(1=Egyáltalán nem ért egyet; 5= Teljesen egyetért)

A középiskola után valószínőleg el fogom felejteni az itt tanult nyelveket.
A középiskola után egyedül is szinten tudom majd tartani az eddigi tudásomat.

Átlag
2,11
3,62

Szórás
1,00
0,97

Úgy tőnik tehát, hogy míg a diákok nyelvtanulási attitődje kedvezıen alakul, szívesen
tanulnának további idegen nyelveket, az új ismeretek önálló elsajátítása, valamint a
megszerzett tudás egyedüli szinten tartása van, akiknek gondot okozna.
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5.3.8. Összegzés
A NYEK évfolyamos diákok öt tanéves nyelvtanulási útjai a gimnáziumi és szakközépiskolai
tanulók esetében részben hasonlóak, részben lényegesen eltérnek. Mindkét intézménytípusra
jellemzı, hogy a tanulók többsége a NYEK évfolyamon egyetlen nyelvet tanult, és ez
leggyakrabban az angol. Szintén jellemzı, hogy az angol mellé leggyakrabban németet
választottak a diákok, de a gimnáziumok esetében egyéb nyelv is gyakori, míg a német mellé
szinte kizárólag az angol társul.
Az elırehozott és tervezett érettségi vizsgák száma összességében alacsony: fejenként
átlagosan alig több, mint egy érettségit tesznek le a diákok. A többség (77%) a középszintő
vizsgát választja, az emelt szintő nyelvi érettségi helyett. Az elırehozott érettségik átlagai
mindkét nyelvbıl kedvezıek, 4,5 fölöttiek, de a 13. évfolyam végén érettségizı diákok ennél
alacsonyabb értékeket jósoltak maguknak.
A diákok nyelvtudásának önértékelése azt mutatja, hogy angolból, németbıl és egyéb
nyelvbıl rendre az olvasás, beszédértés, írás és beszédkészség a rangsor, ami azt mutatja,
hogy a produktív készségek kevésbé sikeresen fejlıdnek, így a használható nyelvtudás
elmaradt a várakozásoktól. Angolból magasabbak az átlagok, mint németbıl, és
legalacsonyabbak egyéb nyelvekbıl. Ezeket a trendeket az érettségi eredményekkel
összevetve elemezzük objektív adatokra támaszkodva. Ezek az eredmények összhangban
vannak a nyelvtanulási attitődök és motiváció eredményeivel: az angol a legkedveltebb nyelv,
utána a német következik, majd az egyéb nyelvek.
Ha újból kezdenék a középiskolát, a többség két nyelvet, míg a válaszadók negyede három
vagy több nyelvet szeretne tanulni. A népszerőségi listán elsı helyezett az angol (94%). Az
eddigi tapasztalatokhoz képest új adat utal a német nyelv további térvesztésére: az egyéb
nyelveket a diákok 60%-a, a németet 46% választotta az elsı két nyelv közé.
Az autonóm nyelvtanulóvá válás célkitőzése nem teljesült maradéktalanul. Bár az újabb
nyelvek tanulását teljesíthetınek tartják, a vélemények megoszlanak arról, hogy a középiskola
után újabb nyelveket akarnak tanulni, és ez önállóan is menni fog. A megszerzett nyelvtudás
szinten tartásáról optimistábban vélekedtek a diákok.
A tapasztalatok összegzésére feltett kérdésre, „Ha csak rajtad múlna, újra NYEK-es
osztályban kezdenéd a középiskolát?” a tanulók 49 százaléka igennel, 51 százaléka nemmel
válaszolt öt év távlatából. Ennek oka összetett lehet, de a többi holisztikus értékelı állításra
kapott értékek alátámasztják ezt az eredményt.
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5.4. Nyelvtanárok véleménye a NYEK évfolyamról és
annak folytatásáról
A négyoldalas papír alapú kérdıív kitöltésre minden intézményben két olyan nyelvtanárt
kértünk meg, akik tanítottak a 2004/2005-ös tanévben iskolájuk nyelvi elıkészítı évfolyamán.
Összesen 114 kitöltött kérdıív érkezett be. Számos esetben egy tanár több választ is adott
egyazon kérdésre, illetve nem minden esetben adtak értékelhetı választ, ezért a különbözı
kérdések esetében a számok eltérnek.

5.4.1.

A válaszadók megoszlása a NYEK évfolyamos
tapasztalataik szerint

A válaszadók közül angolt tanított a 2004/2005-ös tanévben 72 nyelvtanár (65%), németet
pedig 38 (35%) (ld. 5.4.1.1. ábrát). Ez az arány igen hasonló az elsı tanévben felmért
eredményekhez, ahol az angolul és németül tanuló diákok százalékos eloszlása 66,7% és
33,3% volt.
5.4.1.1. ábra:
A válaszadók tanított nyelv szerinti megoszlása

TANÍTOTT NYELV
Német
38
(35%)

Angol
72
(65%)

A tanulói csoportok nyelvtudásszintje szerinti megoszlást az 5.4.1.2. és 5.4.1.3. ábra
szemlélteti. Az angol tanító nyelvtanárok közel fele (35 fı, 48%) kezdıket, 4 fı (6%)
álkezdıket, 4 (6%) középhaladókat, 12 (17%) haladó csoportokat tanított, míg 16 nyelvtanár
(23%) vegyes tudásszintő csoportokkal dolgozott. A németes nyelvtanárok közül 8 (22%)
foglalkozott kezdı, 2 (5%) álkezdıkkel, 1 (3%) középhaladókkal, 15 (40%) haladó
csoportokkal, 11 nyelvtanár (33%) vegyes nyelvtudású csoportokkal. Az arányokból látható,
hogy angolból lényegesen több kezdı, míg németbıl több haladó csoportot tanítottak.
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5.4.1.2. ábra:
A válaszadók eloszlása a tanított csoport szintje szerint angol nyelvbıl

SZINT SZERINTI MEGOSZLÁS (ANGOL)
Vegyes; 16; 23%

Kezdı; 35; 48%

Haladó; 12; 17%

Középhaladó; 4; 6%
Álkezdı; 4; 6%

5.4.1.3. ábra:
A válaszadók eloszlása a tanított csoport szintje szerint német nyelvbıl

SZINT SZERINTI MEGOSZLÁS (NÉMET)
Kezdı; 8; 22%
Vegyes; 11; 30%

Álkezdı; 2; 5%
Középhaladó; 1;
3%

Haladó; 15; 40%

A heti óraszámok szerinti megoszlást az 5.4.1.1. számú táblázat szemléltetni. Az adatot 109 fı
adta meg, amely szerint a válaszadók legalább heti egy és maximum heti 22 órában, azaz
teljes óraszámban tanítottak a NYEK évfolyamon. Az átlag heti 7,36 nyelvóra, a szórás 3,64.
5.4.1.1. táblázat:
A heti óraszámok megoszlása
N

Minimum

Maximum

Medián

Átlag

Szórás

109

1

22

6

7,36

3,64
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Arra a kérdésre, hogy a nyelvtanár hogyan vett részt a folytatásban, tanította-e a NYEK
évfolyamos a diákokat a 10-13. évfolyamon, 88 fı (79%) válaszát igenként és 23 fıét (21%)
nemként kategorizáltuk (5.4.1.4. ábra), ami azt jelenti, hogy az esetek többségében a
nyelvtanítás folytonossága a tanár személye szempontjából fenntartható volt.
Mindkét kategóriában leggyakoribbak voltak az egyszavas, igen/nem válaszok, de számos
esetben kiegészítették azokat. Néhány esetben lényegesen intenzívebb és hosszabb volt a
tanár-diák kapcsolat, mint a nyelvórai találkozás. Például: „Igen, és az osztályfınökük is
vagyok.” „Második idegen nyelvként németet, 2006-2007-ben heti 4,5 órában, 2007-2008ban heti 5 órában.” „Magyar nyelv és irodalom tantárgyból.”
Más iskolákban a NYEK csoport nem maradt együtt, így néhány tanár nem minden
tanítványával találkozott a következı tanévek során, de a következı példában így is
fennmaradt a folytonosság: „Mivel a NYEK év után az osztály felbomlott, a diákok különbözı
osztályokban folytatták tanulmányaikat és a négy év során többször is csoportot váltottak.
Ennek ellenére legtöbbjüket a következı 4 évben is tanítottam.”
Mindebbıl következik, hogy a megkérdezettek többsége, közel négyötöde a következı
tanévekben is tanította a NYEK évfolyamos diákokat, így okkal feltételezhetı, hogy a
diákokat jól ismerték, és válaszaik megbízhatóak. Örvendetes, hogy ilyen magas arányban
sikerült a folytonosságot biztosítani.
A nemleges választ adók közül néhányan kiegészítették: pl. „A folytatásban nem vettem részt,
mivel az az iskola akkor sajnos bezárta kapuit. Azóta egy másik iskolában tanítok NYEK-es
csoportot.”
5.4.1.4. ábra:
Tanította ugyanazokat a diákokat az utóbbi négy tanévben?

Nem; 23; 21%

Igen; 88; 79%
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5.4.2.

A nyelvtanárok pozitív NYEK évfolyamos tanítási tapasztalatai

A nyelvtanárokat arra kértük, írják le, hogy visszagondolva a 2004-2005-ös tanév nyelvi
elıkészítı évfolyamos tapasztalataira, mire emlékeznek a legszívesebben. A nyitott kérdésre
adott összes válasz 204 gondolatot tartalmazott, amelyeket 9 kategóriába csoportosítottuk
tartalmuk szerint. A kategóriákat és az azokhoz tartozó válaszok számát az 5.4.2.1. ábra
mutatja.
5.4.2.1. ábra:
A nyelvtanárok legkellemesebb tapasztalatai a NYEK évfolyamról
(összesen 204 válasz)
Diákok lelkesedése,
motiváció

45

Diákok tudása,
eredménye

40

Lehetıség a változatos
tanításra

38

Magas heti óraszám
elınyei

25

Pozitív tanár-diák
kapcsolat

15

Pozitív tanári
hozzáállás

14

Órák pozitív hangulata

14

Pozitív külsı reakciók
(pl.szülık)

7

Tervezés idıszaka,
kihívás

6
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A leggyakrabban említett pozitív emlékek 45 említéssel (22%) a diákok lelkesedésére és
motivációjára vonatkoznak. A megfogalmazások többnyire igen hasonlóak: „A tanulni akaró
diákjaim lelkesedésére.”, „A tanulók szívesen vettek részt mindenféle foglalkozáson,
lelkesedéssel tanulták a számukra új nyelvet.” „A diákok motiváltabbak voltak, büszkék
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voltak, hogy milyen osztályba járhatnak.” „Öröm volt hallani, ahogy a diákok fejlıdtek, és
látni, ahogy maguk is örülnek a sikerüknek. A diákok számára hiúsági kérdés volt a minél
jobb teljesítmény.”
A diákok nyelvtudására, elért eredményeire 40 válasz utalt (20%). Ezek között gyakori a
külsı mérce szerint elért eredményre (nyelvvizsgára, érettségire) történı utalás. Például:
„Nagy örömet okozott, hogy 2 tanuló sikeres nyelvvizsgát tett. Az elırehozott érettségi vizsgán
a tanulók átlaga német nyelvbıl 4,0 lett.” „A tanévet sikeresen zártuk, mert – kezdı csoport
lévén – alapfokú nyelvvizsgát tőztünk ki célul, és azt 80%-ban teljesítették.” Felzárkózásra, a
tanulók fejlıdését saját szintjükhöz hasonlító válasz egy volt köztük: „Arra, hogy olyan
tanuló, aki általános iskolában nem tanult egyáltalán németet, teljesen fel tudott zárkózni a
többiekhez.”
38 válasz (19%) hangsúlyozta, hogy a módszertani szempontból változatos nyelvórákra
emlékeztek vissza legszívesebben, mivel olyan tevékenységekre is sort kerítettek, amelyekre
más nyelvórákon nem. „A számítógépes angol órákra.” „Jutott idı arra is, hogy irodalmi
szövegeket, elbeszéléseket, kötelezı olvasmányként kisregényeket olvassanak a diákok.”
„Mindenre (regényolvasás, projektmunka, forráselemzés, történelem, irodalom tanításra) volt
idı és lehetıség. Klassz volt.”.
A „több idı” visszatérı szókapcsolat 25 válaszban (12%). Például: „Volt idı gyakorolni.”
„Több idı a projektmunkát igénylı tevékenységekre.” „Több idejük volt a tananyag
elsajátítására, illetve begyakorlására, nem volt ’idejük’ egyik óráról a másikra elfelejteni
ismereteiket.” Két válasz utalt a differenciált tanítás lehetıségére: „A magas óraszám
’nyugodtabb’, a gyerekek képességeihez jobban igazítható munkatempót és elmélyültebb
tanulást tett lehetıvé.” „Jó volt a bıséges idıkeret, ami biztosította a kapkodásmentes, alapos
tanulást, és a többféle tanulói igény kielégítését.”.
A gyakori nyelvóráknak a tanár-diák kapcsolatra gyakorolt pozitív hatását 15 válasz (7%)
említette, és további 14 (7%) szólt a tanárok kedvezı hozzáállásáról. Például: „Sokat voltam
együtt a csoporttal. Jól megismertük egymást, kiváló kapcsolat alakult ki, ami jó hatással volt
a következı 4 évre.” „Baráti, kellemes légkör alakult ki az órákon.” „Nagyon jó emberi és
munkakapcsolat alakult ki közöttünk.” További 14 válaszban (7%) fogalmazták meg az órák
pozitív hangulatát: „Az órák nyugodt légkörére” „Rengeteget nevettünk. Feloldódtak,
kinyíltak, lazultak.”.
Az utóbbi kategóriákba tartozó válaszokból kibontakozó pozitív kép egybecseng a jelen
felmérést megelızı NYEK évfolyamos kutatás tapasztalataival (Nikolov és Öveges, 2006),
amely kérdıívvel, interjúkkal és osztálytermi megfigyelésekkel győjtött adatok elemzésén
alapult. A vizsgált intézményekben visszatérı motívumként említették a kedvezı
csoportdinamikát, a jó hangulatú nyelvórákat, az összetartó csoportokat, osztályközösséget.
A pozitív tanári hozzáállást hangsúlyozta 14 válasz (7%) kellemes emlékként. Ezek egyszerre
utalnak a tanári motivációra, a módszertani megújulásra. Például: „Az együttgondolkodásra a
kollégákkal.” „Nagy élményt nyújtott számomra, hogy egy készség tanításában ’tobzódhatok’,
mindenféle praktikákat, módszereket bevethetek.” „Lelkesedtem, mivel reméltem, hogy végre
magasabb szinten tudom tanítani ezt az idegen nyelvet.” „Óriási reménnyel és elvárással
indultunk neki ennek az 5 évnek.”
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Összesen 7 válaszban jelentek meg a szülık (3%). Például: „Év végén a tanulók ismereteiket
a szülıknek is bemutatták.” „A szülık kooperatívak voltak.” „Nagyon kellemes élmény volt az
írásbeli szöveges értékelések fogadtatása a szülık részérıl.”
A tervezés idıszakára, az új kihívásra 6 válasz utalt (1%). „Arra az izgalomra, amit egy ilyen
csoport tanmenetének kitalálása, és megvalósítása jelentett.” „A tervezés idıszakára (2004
tavasz-nyár)” „Gyakorlatilag magam – a többiekkel természetesen egyeztetve – találhatom ki
és építhetem fel az adott tantárgy curriculumát.”
Összegezve a nyelvtanárok válaszait, azok jó hangulatban, aktív és érdeklıdı, eredményes
tanulókkal hasznosan eltöltött elsı tanévrıl adnak számot. Minden válaszadó beszámolt
kellemes élményrıl a NYEK évfolyamos tapasztalatai alapján. A leggyakrabban diákjaik
lelkesedésére, nyelvtanulási motivációjára, és sikeres nyelvvizsgákban, elırehozott
érettségiben mért eredményeikre emlékeztek vissza az elsı NYEK évfolyamról. Szintén
gyakoriak a magas óraszámnak tulajdonított módszertani megújulásról, kommunikatív
feladatokról, autentikus anyagok használatáról szóló válaszok. Ezekben együtt, egymással
kölcsönhatásban jelenik meg a tanár és a diákok motivációja. Gyakoriak még a diákok és
nyelvtanárok gyümölcsözı kooperációjára, egymás megismerésére, vidám nyelvórákra,
stressztıl mentes tanulásra és tanításra utaló emlékek.

5.4.3.

A NYEK évfolyamos diákok jellemzése

A nyelvtanárok arra a nyitott kérdésre is választ adtak, hogy intézményükben, hogyan
jellemezhetıek azok a diákok, akik a NYEK évfolyamot választották. Véleményüket 150
jellemvonással írták le, amelyeket 7 tartalmi kategóriába soroltuk (ld. 5.4.3.1. ábra).
5.4.3.1. ábra:
A diákok jellemzésére használt kategóriák
(összesen 150 válasz)
53

Jól motivált
Jó képességőek

30

Heterogén csoport

29

Közepes képességőek

15

Kevésbé motivált

13

Gyenge képességő

6

Jó közösség
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A tanulók nyelvtanulási motivációjára két sarkított álláspontot fogalmaztak meg a válaszadók.
Leggyakrabban, 53 válaszban (35%), jól motiváltként jellemezték a NYEK évfolyamra járó
tanulókat. Néhány válaszban a nyelvtanulási motiváció más jellemzıkkel párosulva jelent
meg: „Törekvı, szorgalmas gyerekek.” „Valóban a nyelv megtanulása miatt jöttek ide.”
„Kreatívak, érdeklıdıek”. A másik végletet az a jóval kevesebbszer említett válasz (13, 9%)
jellemzi, amely kevésbé motiváltként mutatja be a diákokat. Például: „Azért választják, mert a
nagy óraszám miatt, nem túl nagy erıfeszítéssel tudnak eredményt felmutatni.” „Vagy
kevésbé érett, vagy még konkrét elképzelésekkel nem rendelkezı tanulók.” A válaszok között
olyan is akad, amelyben egy másik formával, nem feltétlenül reális összevetési alapon
hasonlítják össze a tanulók motivációját: „A diákokat kevésbé motiváltnak tartom
összehasonlítva a kéttannyelvő osztályokban tanulókkal.”
A motiváció magas szintjére, valamint a diákok között tapasztalt lényeges eltérésekre utaló
véleményeket alátámasztja a NYEK évfolyam elsı tanévének elején és végén végzett
felmérés (Nikolov, Ottó és Öveges, 2005 a és b).
A tanulók képességeire vonatkozó véleményeket négy kategóriába soroltuk: 30 válaszadó
(20%) jellemezte jó képességőként a NYEK évfolyamos diákjait. A változatos
megfogalmazások bemutatására álljon itt néhány példa. „Nyelvvizsgáztak, emelt szintre
mentek, az elsı nyelv segítette a második nyelvet, szívesen olvasnak idegen nyelven.”
„Motiváltabbak, kulturáltabbak, jobb képességőek, ambiciózusabbak.” „Tanulni akarók,
általában az átlagnál tehetségesebbek.” „Az átlagos, vagy a fölötti képességőek, tisztában
vannak jobban, hogy mit jelent kommunikálni egy idegen nyelven.”. Közepes képességőként
fele ennyi nyelvtanár írta le diákjait (15, 10%): „Átlagos képességő diákok, kevés közülük, aki
kiemelkedıen tehetséges nyelvbıl.” „Legtöbbjük hiányos általános iskolai angoltudását
akarta javítani, ezért jelentkezett.” Gyenge képességőnek a diákok mindössze 6 nyelvtanár
véleménye szerint (4%) bizonyultak: „Általában szociálisan hátrányos helyzető, és/vagy
tanulási nehézségekkel küzdı diákok.” „Az átlagosnál gyengébb eredménnyel érkeztek, nem
túl szorgalmasak, eléggé passzívak.” .
Heterogén csoportként írta le a NYEK évfolyamos tanulókat 29 válaszadó (19%). Ezekben a
válaszokban szintén gyakran fordult elı utalás a diákok képességeire és motivációjára. „A
csoport egyik fele nagyon jó nyelvi alapokkal érkezett általános iskolából, a másik fele viszont
komoly hiányosságokkal, lemaradásokkal jött.” „Rendkívül heterogén csoport volt, eltérı
motivációval.” „Egy részük ténylegesen el kívánja sajátítani a választott idegen nyelvet,
elszántan, kitartóan és jó hangulatban vesz részt az órákon. Sajnos van a diákoknak egy olyan
csoportja is, akik nem motiváltak a tanulásra, azért választják ezt az évfolyamot, hogy
legyenek valahol és nem dolgoznak az órákon.”
A diákok jó közösségére 4 válasz utalt (3%): „Egymás sikerének tudnak örülni.” „Szívesen
vettek részt közösségi programokban.” „Nagyon jó az osztályközösség: a diákok jól tudnak
együttmőködni egymással, tanáraikkal.”.
A válaszokat összefoglalva: a diákokat leggyakrabban nyelvtanulási motivációjuk és
képességeik szempontjából jellemezték a résztvevı nyelvtanárok. Az összes válasznak több
mint. a fele utalt kedvezı tulajdonságra, míg a többi a gyengébb képességekrıl, alacsonyabb
szintő motivációról szólt.
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5.4.4.

A NYEK évfolyamos diákok céljai és azok megvalósulása

A nyelvtanárokat megkérdeztük, hogy szerintük a diákok mennyiben érték el saját céljaikat a
NYEK évfolyam végére. A válaszok számszerősítéséhez konkrét adatokat is kértünk: a
válaszadó NYEK évfolyamos tanítványai közül hány diák számára tartja reális és nem reális
célnak az emelt szintő érettségi teljesítését az elsı idegen nyelvbıl.
5.4.4.1. ábra:
A nyelvtanárok véleménye szerint
a diákok mennyiben érték el saját céljaikat a NYEK évfolyam végére?
(összesen 109 válasz)
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A 109 vélemény a következıképpen oszlott meg (5.4.4.1. ábra). A válaszok közül 46-ból
egyértelmően az derült ki, hogy a diákok a saját céljaikat a NYEK évfolyamra elérték, ezt a
válaszadók különbözıképpen fogalmazták meg: „Sokat fejlıdtek, és reális továbbtanulási
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szándékaikat meg tudják valósítani.” „Szerintem a diákok megelégedettek.” „A használható
nyelvtudást elérték. Igyekeztek ezt hivatalos formában is bizonyítani.” „Saját céljaikat
maximálisan, mert amilyen vizsgára jelentkeztek (közép v. felsıfokú nyelvvizsga, elırehozott
érettségi) azt könnyedén letették.”
Árnyaltabb kép bontakozik ki 28 válaszból, amely szerint nagyjából megvalósították céljaikat.
Például: „A 17 fıs csoportból 8 tanuló tett sikeres emelt szintő érettségit. İk elégedettek.”
„Egy részük elérte, hiszen a középszintő érettségi mellett néhányan középfokú nyelvvizsgát
tettek.” „Azok, akiknek voltak ilyenek, lényegében igen. Igaz, ebben az életkorban már egyre
több diák nem biztos önmagában.” „A nyelvtanulás terén kitőzött célt, a nyelvvizsga
megszerzését több tanuló elérte, elırehozott érettségivel is sokan rendelkeznek.”
A célokat és a kitartó szorgalmat kötötte össze 22 válaszadó, akik véleményét röviden így
kategorizáltuk: akik dolgoztak, azok megvalósították céljaikat. A megfogalmazás
bemutatására közreadunk néhány példát. „Aki szorgalmas volt és kitartó, az elérte.”
„Motiváltságtól és szorgalomtól függıen.” „Akik komolyan vették az 5 évet, ık elérték
céljukat.”
A fentiek alapján a nyelvtanárok 88 százaléka (96 válasz) szerint a NYEK-es tanulók teljes
mértékben vagy részben, szorgalmuktól függıen, de teljesítették eredeti céljaikat.
A nyelvtanárok közül 6 fı (6%) gondolta úgy, hogy diákjaik alig valósították meg a maguk
számára kitőzött célokat. Például: „Változó a megítélésük, de többnyire nem voltak
elégedettek az elımenetelükkel.” „Csak részben. Bár sokuknak nem is volt semmilyen célja.”
„Még a középszintő nyelvvizsga bizonyítványért is csak kevesen küzdenek.”
Öt tanár számára nem volt világos, hogy mi volt a diákok célja a NYEK évfolyamon („Nem
tudom, mik voltak a céljaik.”), 1 fı állította, hogy „Sajnos nem érték el céljaikat egyáltalán.”,
míg 1 másik válaszadó szerint a diákok nem tudták mi a céljuk: „Az elsı évben még nem volt
konkrét elképzelésük a diákoknak azzal kapcsolatban, hogy mit akarnak elérni.”
Arra a kérdésre, hogy a NYEK évfolyamos nyelvi csoportjaikban a 2004/2005-ös tanévben
hány diákjuk számára tartják reális célnak az emelt szintő érettségit a tanult idegen nyelvbıl, a
válaszok közel hasonló arányban oszlottak meg az igenek és nemek között (5.4.4.2. ábra). A
diákok közül 825 tanuló (54%) számára tartotta reális célnak az emelt szintő érettségit az ıt
tanító nyelvtanára, míg 692 nyelvtanuló (46%) esetében nem, tehát az ajánlásokban
megfogalmazott cél (melyet azonban a törvény nem ír elı) az érintett tanulók közel felének
esetében nem teljesíthetı a nyelvtanárok szerint. Ugyanakkor fontos eredmény, hogy a
nyelvtanárok megítélése szerint lényegesen magasabb arányban lett volna reális a NYEK
évfolyamos tanulók számára az emelt szintő érettségi, mint azt az emelt szintre jelentkezettek
valós száma mutatja (a diákok negyede). Ennek az ellentmondásnak oka valószínőleg az,
hogy a tanulók mérlegelik az emelt szintő érettségivel járó elınyöket és kockázatokat, és
ezután döntenek.
Mint látható, a kép ismét összetett: a nyelvtanárok szerint a diákoknak fele megvalósította
céljait, illetve, visszautalnak a motiváció kapcsán megfogalmazottakra. A szorgalmas,
igyekvı diákok számára elérhetıek voltak saját célkitőzéseik. Az emelt szintő érettségit
megvalósíthatónak tartották a NYEK évfolyamos tanulók 54 százaléka számára kimeneti
vizsgaként. Arra, hogy ez a gyakorlatban milyen arányban valósult meg, az érettségi
eredmények elemzése után nyílik mód.

89

5.4.4.2. ábra:
Reális cél az emelt szintő érettségi?
(diákok száma, %)

Nem
692
(46%)

5.4.5.

Igen
825
(54%)

A felzárkózás a NYEK évfolyamon

Mivel a NYEK évfolyam meghirdetésekor egyik remélt eredmény a hátrányok kompenzálása
volt, megkérdeztük a nyelvtanárok véleményét arról, hogy mennyire sikerült felzárkóznia
azoknak a diákoknak, akiknek erre véleményük szerint szüksége volt. Összesen 102
nyelvtanár válaszolt a kérdésre (5.4.5.1. ábra).
A válaszadók közül legtöbben (52 fı, 51%) úgy vélik, a NYEK évfolyamos diákok sikeresen
felzárkóztak. Néhány árnyaltabb megfogalmazásban: „Sikerült jelentısen elırelépniük.”
„Nagyon sokat fejlıdtek.” „A jók húzták magukkal a gyengébbeket is.”.
Pozitívan, de kevésbé egyértelmően fogalmazott 22 nyelvtanár (22%), akik szerint nagyjából
eredményesnek bizonyult a hátrányok kompenzálása: „Két tanulónak jelentett nehézséget a
felzárkózás, de kínkeservvel végül ık is eljutottak az elfogadható szintre.” „Többségében
sikerült. Ha csak négy évig jártak volna ide, valószínőleg nem jutottak volna el angolból erre
a szintre.” „Úgy látom, hogy a gyengébb képességő diákok – megfelelı szorgalommal és
tanórai munkával – fel tudtak zárkózni.”
További 17 válaszadó (17%) hangsúlyozta, hogy mennyire összetett kérdéskörrıl van szó.
„Akik nagyon le voltak maradva, nem igazán tudtak felzárkózni, de a középmezıny sikeresen
felzárkózott a jobbakhoz.” „Aki akarta, annak sikerült.” „Azoknak a diákoknak, akik kellı
energiát fektettek a nyelvtanulásba, és megvolt a szükséges lelkesedésük, némi szorgalmuk is,
nekik maximálisan sikerült felzárkózniuk. Sajnos azonban akadtak néhányan, akik
bojkottálták a német órát.”
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Nem nagyon tartotta sikeresnek a felzárkózást 5 nyelvtanár (5%): „Többeknek egyáltalán nem
sikerült a kitőzött célt teljesíteni.” Mások a nagyon negatív lehetséges kimenethez képest
fogalmazták meg az eredményt: „Nem volt évismétlés, de legtöbben a gyengébbek közé
tartoznak most is.”
5.4.5.1. ábra:
A nyelvtanárok szerint mennyire sikerült felzárkóznia
azoknak a diákoknak, akiknek erre szüksége volt?
(összesen 102 válasz)
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Egyértelmően sikertelennek minısítette a hátrányok kompenzálását 6 nyelvtanár (6%)
„Sajnos ezek a tanulók nem zárkóztak fel a többiekhez, de ezt nem is tartották fontosnak.”
„Nem sikerült. A család kulturális, szociális háttere igen meghatározó, itt erısebb, mint az
iskola elvárásainak való megfelelés. A tanulók többsége persze gyarapodott tudásban, de
látványos eredmények itt sajnos nem születtek.”.
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Összegezve a válaszokat megállapítható, hogy a válaszok 73 százaléka (52 egyértelmően + 22
valószínőleg) pozitívan értékeli a NYEK évfolyamos tapasztalatokat a felzárkózás
szempontjából, míg a további 28 válasz megosztott annak kimenetét illetıen. A jobb
képességő, motivált nyelvtanulók bizonyultak többnyire sikeresnek, ami egybecseng az elsı
tanév végén készült felmérés eredményeivel (Nikolov, Ottó és Öveges, 2005a). A
véleményekbıl megállapítható a nyelvtanárok egyértelmő állásfoglalása azzal kapcsolatban,
hogy a tanulónak kell törekednie az eredményre. Egyes szélsıséges esetekben az évismétlés
elkerülése is sikernek számít.
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy konkrétan milyen területen volt a nyelvtanárok szerint
szükséges a felzárkózás. Az 5.4.5.2. ábra az egyes kategóriákhoz tartozó válaszok számát
mutatja. Az elsı váratlan eredmény, hogy ezt a kérdést sok válaszadó üresen hagyta
(mindössze 68 választ kaptunk).
5.4.5.2. ábra:
A nyelvtanárok véleménye szerinti területek, amelyeken sikerült a hátrányokat behozni
(összesen 68 válasz)
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Ugyanakkor, egy-egy nyelvtanár több olyan területet is megjelölt, ahol szerintük sikerült
elırelépnie a diákoknak. A beszédkészséget 20, a nyelvtant 14, a szókincset 10, az
íráskészséget 9, a szövegértést 5, olvasott szöveg értését 3 nyelvtanár jelölte meg, de nem
világos, hogy akik szövegértést írtak csak, hányan gondoltak hallott, illetve olvasott szövegre.
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Általában nyelvhasználatot írt 3 fı, elırehozott érettségit és nyelvvizsgát 1, míg a
tanulásmódszertant mindössze 3 nyelvtanár említette. Ez utóbbi azért fontos, mivel a NYEK
évfolyam egyik célja az, hogy a diákok megtanuljanak nyelvet tanulni, tehát olyan
nyelvtanulási stratégiákat sajátítsanak el, amelyek segítségével önállóan tudnak fejlıdni. és
amelyeket újabb nyelvek tanulása során is sikerrel kamatoztathatnak.
A fenti elemzésbıl látható, hogy a diagnosztikus értékelés kapcsán nem túl részletes adatokat
kaptunk. Kevesen válaszoltak, és a kapott adatokból kevés konkrétum derült ki.

5.4.6.

A hagyományos és NYEK évfolyamos nyelvtanulás összevetése

A NYEK évfolyamos nyelvtanulás lényegesen eltérhet a hagyományos középiskolai
nyelvtanulástól. Ezért arra kértük a nyelvtanárokat, jelöljék meg a legfontosabb
különbségeket a diákok szemszögébıl (5.4.6.1. ábra). Összesen 181 tényezıt jelöltek meg.
5.4.6.1. ábra:
Tapasztalatai szerint miben különbözik a NYEK évfolyamon a nyelvtanulás
a hagyományos középiskolai nyelvtanulástól a diákok szemszögébıl?
(összesen 181 válasz)
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Alaposabbként jellemezhetı a NYEK évfolyamos nyelvtanulás 81 nyelvtanár véleménye
szerint (45%), például: „Nagyobb eséllyel célozhatják meg az iskolai nyelvtanulás után a
nyelvvizsgát (nem kell magánórára járniuk).” „A magasabb óraszám nagyobb esélyt ad a
nyelv megfelelı elsajátítására.” „Mindenképpen hasznos volt, hogy több tanár tanította ıket,
így több megvilágításból is láthatták a nyelvi jelenségeket. Ezáltal önállóbban tudták
szintetizálni a tudást.”
Változatosabbként 48 válaszban (27%) jellemezték a NYEK évfolyamot: „Színes a
nyelvtanulás.” „A NYEK-ben tanuló diákoknak több lehetıségük és idejük volt a kreatívabb
feladatok gyakorlására, autentikus feladatok megoldására. A multimédiás eszközök
segítségével, a közvetlen internet csatlakozással tudtuk a nyelvórákat érdekessé, interaktívvá
tenni.” „Több esszére, önálló projektre van idı. Több, színesebb könyv.” „Sokkal
változatosabb tevékenységeket tudunk beiktatni (van rá elég óra): projektek, internet,
interaktív feladatok. Érdekesebb kurzuskönyvet használunk. Többféleképpen éri a tanulókat
idegen nyelvi inger.”
A nyelvórák hangulatára utalt 34 nyelvtanár (19%), aki játékosnak, lazának, demokratikusnak
nevezte a nyelvórákat. Például: „Szorosabb tanár-diák kapcsolat, jobb hangulatú tanórák.”
„Kötetlenebb módon vehetnek részt a különbözı nyelvi készségek fejlesztésében.” „Jó
kapcsolatot lehetett kialakítani a diákokkal, nyugodt tempóban lehetett haladni.” „A diákok
könnyedebben veszik a tanulást.” „Játékosabb, jobban élvezik.”
Használható nyelvtudást ad és gyakorlatias a nyelvi képzés 14 válaszadó szerint(8%): „Sokkal
szilárdabb alapokat kaptak, amit jól kamatoztattak a jövıben. A nem NYEK osztályokban a
diákoknak különórákat, illetve nyelvtanfolyamokat kellett igénybe venni.” „Több idı jut a
nyelvtanulásra, kompetenciák fejlesztésére, használhatóbb nyelvtudás érhetı el.”
Mindössze 4 nyelvtanár (2%) nem találta lényegesen különbözınek a NYEK évfolyamos és a
hagyományos nyelvtanulási lehetıségeket. „Sokban nem különbözik.” Közülük egy további
kommentárt főzött véleményéhez, de nem fejtette ki az okokat: „A heti 12 órát nem lehetett
olyan hatékonyan kihasználni, mint ahogy ezt szerettem volna.”
Összefoglalva: a válaszadók a NYEK évfolyamos nyelvtanítást számos pozitív jelzıvel írták
le, a hagyományos nyelvtanítási formákhoz képest lényegesen kedvezıbbnek tartják.

5.4.7.

A NYEK évfolyamos tanítás sikerei a nyelvtanárok véleménye
szerint

A nyelvtanári motivációt lényegesen befolyásolja, hogy az érintettek mennyire érzik
sikeresnek a munkájukat és hogyan definiálják munkájuk eredményét. Ennek kiderítésére azt
kértük, sorolják fel, hogy számukra mik jelentették a sikereket a NYEK évfolyamon a többi
osztályhoz képest. A kapott 144 válasz közül mindössze 3 (2%) nem tudott sikerrıl számot
adni, a többi választ 6 tartalmi kategóriába soroltuk be (5.4.7.1. ábra).
A diákok gyors, látványos fejlıdését 59 nyelvtanár (40%) említette meg a siker forrásaként.
Például, így fogalmaztak: „Sikeres volt, hogy napról napra láthattam a tanulók fejlıdését.”
„Sikernek könyveltem el bizonyos diákoknál a gyors fejlıdést.” „Siker: gyors elırehaladás,
jól használható, aktív nyelvtudás.” Azért fontos ez a megállapítás, mivel közismert, hogy a
nyelvérzék, a nyelvtanulási képesség a tanulás sebességére hat. Az intenzív nyelvtanulás
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körülményei között a magas óraszám a kognitív tényezı hatását egyenlíti ki, mivel minden
diák számára elegendı idı jut az elırehaladásra.
A második leggyakrabban említett tényezıt, a nyelvvizsgát 23 tanár írta válaszában (16%).
„Az elsı középfokú nyelvvizsgák, a két felsıfokú nyelvvizsga.” „Egy év tanulás után sikeres
nyelvvizsgát tett a csoport egynegyede.” Hasonló számban (21, 5%)) említették az elırehozott
érettségit. Például: „11. évfolyam végére az egész csoport középszintő elırehozott érettségit
tett.” „Két tanuló már elırehozott, emelt szintő érettségit tett.”
Mivel több választ is írhattak, megfigyelhetı, hogy a fenti válaszok gyakran együtt jártak.
Ugyanakkor többen hozzátették, hogy a nyelvvizsga és érettségi letétele siker ugyan, de a
tanulók a vizsgák után nehezebben voltak motiválhatóak: „Ugyanaz jelentett sikert és
problémát: nyelv- és érettségi vizsgát tettek már 10-11. évfolyamon, ami jó, de utána nehéz
volt a motivációt fenntartani”. Ez a vélemény a nyelvtanárok válaszaiban több kérdés kapcsán
visszatért. Ami egyik oldalról maga a siker, a megszerzett nyelvvizsga bizonyítvány, illetve a
kötelezı idı elıtt teljesített érettségi vizsga, az egyben a motiváció elvesztését is jelenti, mivel
nincs már szükség a nyelvtanulásra, miután dokumentált nyelvtudást szereztek.
A nyelvtanulási motivációt 18 nyelvtanár (12%) említette. Például: „Motiváltabbak a tanulók,
tágabb az érdeklıdési körük.” „A diákok nyelvtanulási kedve sokkal nagyobb, a csoporton
belül egymást is jobban segítik, ösztönzik.” „Siker: a tanulók nyelvtanulási kedve –
mindannyian szívesen tanulták, aktívan vettek részt az órán.” „Siker: az elsık még komolyan
gondolták.” Szintén a motivációhoz kapcsolta a sikert az a 12 válaszadó (8%), aki a
nyelvszeretetre, nyelvtanulási stratégiákra utalt: „Sikere volt, hogy a tanulók többsége
megszerette az idegen nyelvet, olyan nyelvtanulási stratégiákat sajátított el, amelyek a további
nyelvek tanulásában is segítik.”
A kedvezı csoportdinamikát, a jó közösséget, és tanár-diák kapcsolatot 8 tanár (6%) említette
válaszában, mint fontos eredményt: „Közelebbi kapcsolat a diákokkal.” „Számomra pozitív
volt, hogy a magasabb óraszám miatt jobban oda tudtam figyelni az egyéni igényekre.”
„Egyébként az egész évet sikerként értékelem. Nagyon élveztem a program kidolgozását, a
módszertani megújulás lehetıségét.”
Mindössze 3 fı (2%) válasza volt egyértelmően negatív. Egyikük annak ellenére írt elutasító
választ, hogy egyszerre pozitív eredményekrıl számol be: „Sajnos nem sok sikerrıl tudnék
beszámolni, annak ellenére, hogy az év végi szintfelmérı szerint iskolánk diákjai és tanárai
kiválóan szerepeltek.” Elgondolkodtató, hogy negatív véleményt fogalmaztak meg úgy is,
hogy látták, a következı kérdés a problémák feltárására szolgál: „Valószínőleg a gyerekanyag
is változott, de az emelt óraszámú csoportomban több sikerélményem volt, mint a NYEK-es
évfolyamon. Az egyik heti öt órás csoportomban 11. évfolyam végén 18 tanulóból 17 sikeres
középfokú nyelvvizsgát tett. A NYEK-en nem sikerült elérnem ezt az eredményt.” Hasonló a
véleménye egy másik válaszadónak: „A heti 15 óra nem volt hatékony. A heti 5 órában négy
éven át ugyanez érhetı el.”
Summázva: a nyelvtanárok motivációjára kedvezıen hat a tanulók látványos, gyors fejlıdése,
amire egyrészt a tanulás folyamatának értékelésébıl, másrészt a kimenetet dokumentáló
vizsgák számából, idejébıl, szintjébıl következtetnek.
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5.4.7.1. ábra:
A nyelvtanárok számára mik jelentették a sikereket
a NYEK évfolyamon a többi osztályhoz képest?
(összesen 144 válasz)
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A NYEK évfolyamos tanítás problémái a nyelvtanárok véleménye
szerint

A pozitívumok mellett arról is megkérdeztük a nyelvtanárokat, hogy számukra mik jelentették
a problémákat a NYEK évfolyamon a többi osztályhoz képest. Összesen 104 válasz érkezett a
kérdésre, tehát nem mindenki jelölt meg problémát, ami önmagában eredmény (5.4.8.1. ábra).
A leggyakoribb problémát az eltérı nyelvi szintekbıl adódóként határozta meg 31 nyelvtanár
(30%), ami nem csak a NYEK évfolyamon visszatérı probléma, hanem az osztálytermi
kutatásokban rendszeresen említik (pl. Nikolov, 2008). Például így fogalmaztak: „A
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problémát a csoportban található eltérı képességő diákok felkészítése jelentette.” „Mivel nem
felvételi vizsgával kerültek be a diákok, képességeik meglehetısen vegyesek voltak.” „A
vegyes képességő diákok összehangolása, motiválása.” Az egyik válaszadó bıvebben is
kifejtette, hogyan erısítette fel a gondot az intenzív nyelvtanulási forma: „A fı probléma a
leszakadó diákok felzárkóztatása. Nekik viszonylag kevés az esélyük, hiszen a magas óraszám
nagyon gyors haladási tempót jelent.” Ezekbıl a véleményekbıl pontosan látható, hogy a
differenciált foglalkozás, a nyelvtanításnak a diákok szintjéhez és tempójához történı
igazítása nem oldódott meg a heti igen magas óraszám segítségével sem.
A nyelvtanulási motivációval kapcsolatos problémát összesen ennél is többen, 40-en (38%)
jeleztek. Közülük 21 nyelvtanár arról írt, hogy a motiváció hiánya végig jellemzı volt a
NYEK évfolyamon. Például: „Problémát jelentett a csoport gyakori passzivitása,
motiválatlansága, és az önálló tanulás iránti elkötelezettség hiánya.” „Problémát okozott,
hogy voltak, akik kezdettıl nem tanultak, és nem tudtunk velük mit kezdeni.” „A többi
tantárgy szinten tartó, mivel nem bukhatnak, nem tanulnak. Így angolból is nehéz munkára
fogni ıket.”
A vizsgák utáni motiváció csökkenést jelölte meg problémaként 10 fı (10%): „Az elırehozott
érettségik és nyelvvizsgák elérése abszolút sikereket jelentettek, de az utolsó két év heti két
órája nehézségeket tartogatott. Úgymint a motiváció fenntartása.” „A nyelvvizsga és az
emeltszintő érettségi után már nehezebben voltak tanulásra motiválhatók.”
Fegyelmezési gondokról számolt be további 9 nyelvtanár (9%), ami szintén a nyelvtanulási
motiváció csökkenésére, illetve módszertani hiányosságokra utalhat. Többen
megfogalmazták, hogy a kötetlenebb tanulásnak negatív hatása lehet. „Probléma volt a 9.
évfolyamon a túl nagy létszámú csoport és a magatartási gondok.” „A lazább tempó miatt,
(illetve a több játékos feladat miatt) több fegyelmezési problémával találkoztam.”
Megterhelıként jellemezte a NYEK évfolyamot tanár és diákok számára összesen 16
nyelvtanár (15%). Például: „Nagy gondot kell fordítani a változatosságra a monotonitás
elkerülése céljából.” „Nehezebb az órákat érdekesen, pörgısen levezényelni.” Ez a két
vélemény szöges ellentéte annak, amit mások az elınyök között említettek az elızı kérdésre
adott válaszaikban. Egyszerően túl soknak találták a nyelvi foglalkozásokat, amirıl így írtak:
„A sok angolóra miatt néha „elegük lett”, elfáradtak.” „Problémát okozott a rengeteg
számonkérés, korrepetálás, órára készülés. Nagyon fárasztó ezt végigcsinálni (én már ötödik
éve folyamatosan benne vagyok a programban).” „Néha mind a tanulók, mind számomra sok
volt a heti 8 óra, voltak mély pontok, amikor nagyon elfáradtunk.”
A látványos fejlıdés hiányát jelölte meg problémaként az a 6 kolléga (6%), akik szerint
például „vannak olyanok is, akiknek az évek során folyamatos nehézségeik voltak a
nyelvtanulással, s tudásuk/képességeik alapján nem jobbak, mint más csoportok diákjai.”
„Kudarc, hogy a jegyek nem tükrözik képességeiket.” További 2 fı hangsúlyozta, hogy a
diákok egy éves pihenınek tekintik a NYEK évfolyamot, ami megint éles ellentéte az elızı
kategóriában kapott válasznak: „Jó néhány diák és szülı ’pihenı évnek’ tekintette a 0.
évfolyamot, s elszokott a rendszeres tanulástól.” „Sok diák számára ’pihenısáv’ avagy
’leállósáv’”.
Mindössze 5 válasz volt (5%), amely nem a diákokra vonatkozott, mint a problémák
megtestesítıire, hanem a tanárok közti együttmőködés hiányát jelölte meg negatívumként.
„Mivel a magas óraszámot (14) három tanár oldotta meg, több figyelmet igényelt a munka

97

összehangolása.” „Sok tanáruk volt a gyerekeknek. Sokat kellett helyettesíteni, így nem volt
lehetıség egy hosszú távú program teljesítésére.” „Probléma: együttmőködés (pl.
osztályozásban) a NYEK-en tanító tanárok között.”
5.4.8.1. ábra:
Az Ön számára mik jelentették a problémákat
a NYEK évfolyamon a többi osztályhoz képest?
(összesen 104 válasz)
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Nem talált problémát 5 nyelvtanár (5%): „Úgy érzem, hogy problémák nem jelentkeztek.” „A
kolléganımmel nagyon jól összedolgoztunk, ezért problémák nem voltak.”
Összefoglalva: a heterogén nyelvi szintek és képességek, a diákok alacsony szintő
motivációja, és az intenzív nyelvtanulásból adódó terhek, azaz a tanulók voltak a válaszok
középpontjában. Ismét visszaköszönt a sikerrel letett vizsga, mint a motiváció elveszítésének
oka.
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5.4.9.

Változások az elsı NYEK évfolyamos tapasztalatok tükrében

Arra a kérdésre, hogy a válaszadók intézményében mit és hogyan változtattak az elsı NYEK
évfolyam tapasztalatai alapján 127 válasz érkezett (5.4.9.1. ábra).
A legtöbb válaszban (40, 31%) az órabeosztásra és a nyelvtanárok számára vonatkozó
változást jelölték meg. Az óraszámot emelték vagy csökkentették (pl. „Megemeltük a nyelvi
óraszámot 11-rıl 14-re, majd 15-re hetente.”) vagy átrendezték a nyelvtanárok között (pl. „A
rendelkezésre álló óraszámot másként osztottuk fel a 9. évfolyamon nyelvet tanítók között. A
jelenlegi 9. évfolyamon 3 fı tanít és az óraszámok eloszlása kiegyenlítettebb.”). Más
iskolákban pedig a nyelvórák fókuszán, egy-egy nyelvi készségre fordított órák számán
változtattak (pl. „Az óraszámokon némileg módosítottunk: egyes skill-ekre, (pl. Speaking és
szókincsbıvítés) nagyobb hangsúlyt tettünk, míg pl. a Reading and Writing-ból elvettünk (4
helyett 3 óra). Volt egy óra tanulásmódszertan, és egyéb (Free Variations) – ez nem volt olyan
sikeres, így megszüntettük. Amikor sikerült anyanyelvi tanárt szereznünk, neki is adtunk órát.”
A szervezésen és a módszertanon változtattak 19 válasz (15%) tanúsága szerint. A változások
egymás ellentétei voltak számos esetben. Például az induktív eljárások felé mozdult el egyik
nyelvtanár („A módszereken finomítottunk. A diákokat felfedezı tanulásra ösztönözzük
(internet-használat, német nyelvő weboldalak, házidolgozatok, projektek, kötelezı
olvasmányok”), míg a deduktív stratégiát választotta egy másik („Én a módszereimen
változtattam, az önálló felismertetés – kontextus alapján való felismerés, gyakorlás nem hozta
el a kívánt eredményt. A következı két évfolyamon nagyobb szerepet kapott a német nyelvre
annyira jellemzı szabályosságok tudatosítása, ezek a tanulók sokkal önállóbbak az önálló
szövegírásban, feladatmegoldásban.” Többen szorosabb együttmőködésrıl számoltak be
kollégáikkal (pl. „Egységesebb követelményrendszert alakítottunk ki.” „Többet egyeztetünk,
beszélgetünk a tanulási/tanítási stratégiákról.”). Mások új területeket vontak be:
„informatika felhasználása a nyelvtanításban, külföldi kapcsolatok ápolása, felhasználása a
nyelvtanulásban.”
Újabb tankönyveket választottak 17 válaszadó szerint (13%), amelyek jobban igazodtak a
diákok igényeihez, képességeihez: „Új, kicsit nehezebb tankönyvet vezettünk be.” „Egynyelvő
szótárakat is rendeltünk, valamint országismereti DVD filmeket.” „Más, a tanulók
szorgalmához és képességéhez jobban illeszkedı tankönyvre váltottunk. Több hanganyaggal
és olvasásértési gyakorlattal próbáltuk a nyelvtudásukat fejleszteni.”
Semmin nem változtattak a gyakorlatukon 16 tanár szavai szerint (13%), de az okok
lényegesen eltértek. Például így fogalmaztak: „Tudomásom szerint semmit. Miután a német
nyelv nem túlságosan népszerő, kénytelenek vagyunk olyan tanulókat is felvenni, akik nem
biztos, hogy NYEK-es csoportba valók. Véleményem szerint a nyelvoktatással
Magyarországon gondok vannak. Nem érzem, hogy a NYEK megoldaná ezeket a
problémákat.” Ezzel szemben azért nem volt szükség semminemő változásra, mivel néhány
intézményben minden szempontból rendben mentek a dolgok: „Az elsı próbálkozás
sikeresnek bizonyult. A következı évben egy hasonló osztályt lehetett indítani, ugyanazokkal a
paraméterekkel.”
Egy új, második idegen nyelvet vezettek be 11 nyelvtanár szerint (9%), ami egybecseng az
elsı NYEK évfolyamos felmérésben a diákok megfogalmazott igényeivel (Nikolov, Ottó és
Öveges, 2005a és b). „Már az induló évfolyamon beindul a 2. nyelv is.” Másképpen
fogalmazva: „Egyetlen változás történt, az, hogy a második idegen nyelvet is elkezdik tanulni
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a diákok az elıkészítı évfolyamon heti 2 órában. Az elsı nyekesek csak a tizedik évfolyamon
kezdték második idegen nyelvüket.”
5.4.9.1. ábra:
Mit változtattak az Önök iskolájában az elsı NYEK évfolyam tapasztalatai után?
(összesen 127 válasz)
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Jelentkezık híján 10 válasz szerint nem indult többet a NYEK évfolyam (8%): „Mivel a
NYEK nem váltotta be a hozzá főzött reményeket, ami az osztály egészét illeti, ezért nem volt
következı évfolyam.” Néhány válasz ennél konkrétabban is megadta a megszőnés okát: „A
korábbi NYEK-es évfolyamokon komoly nehézséget okozott a német nyelvi csoport megfelelı
szintő tanulókkal történı feltöltése (közepes osztályzatokkal is elkezdhették a diákok a
gimnáziumi tanulmányaikat) ezért az angol nyelv kezdı és haladó szinten való indítása mellett
döntött az iskolavezetés.” További 2 válasz szerint (2%) csak 2 évente indul NYEK évfolyam.
A diákok nyelvi szint szerinti besorolását érintette a változás 6 válasz szerint (5%), ami
szintén visszatérı motívum a nyelvpedagógiai felmérésekben. „Elsı két évben szintfelmérıt
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írtak, így kerültek kezdı, ill. haladó csoportokba. Azóta nincs szőrés, a jegyek alapján
soroljuk be ıket, az elsı 2-3 hónapban még van lehetıség átmenetre (akár félév után is, ha a
csoportlétszám engedi).” „Szigorúbb felmérı van év elején, ami alapján a csoportbeosztás
történik – így jobban el tudjuk különíteni az álkezdı/kezdı és a pre-intermediate szintet.”
A nyelvet nem érintı egyéb változásokat említett további 6 válaszadó (5%). Például: „A
nyelven kívüli egyéb tantárgyak összetételén, tartalmán, óraszámán változtattunk.” „A
hagyományos oktatásba is vittünk új módszertani elemeket.” „Az elsı évben csak nyelvbıl és
informatikából osztályoztunk, és így a tanulók ’leálltak’ a többi tantárgy
ismétlésével/tanulásával, ezért most már mindenbıl osztályozunk.”
Mindezekbıl látható, hogy többnyire olyan átszervezéseket valósítottak meg, amelyek
egyrészt összhangban voltak a saját igényeikkel és tapasztalataikkal, valamint számos helyen
nem tartották szükségesnek, hogy változásokat vezessenek be az elsı tanévet követıen. A
válaszok 8 százalékában szőnt meg a képzés.

5.4.10. A NYEK évfolyam folytatásának tapasztalatai
A NYEK évfolyamot követı 4 tanév tanulságainak elemzése legalább olyan fontos, mint
maga az intenzív nyelvtanulásra fordított esztendıé. A tapasztalatok feltárására újabb nyitott
kérdésre vártunk választ. Összesen 112 nyelvtanár írta meg, mit gondol minderrıl (ld.
5.4.10.1. ábra).
Arra a kérdésre, hogy válaszadóink szerint hogyan alakult az elsı NYEK évfolyam folytatása,
a kitőzött célok elérését, a nyelvvizsgákat, az elırehozott érettségiket hangsúlyozta 35
válaszadó (31%) és bár többnyire pozitívan fogalmaztak, kritikus hangvétel is jellemezte
ıket. Például: „Magabiztosabbak voltak a nyelvtanulásban. Elırehozott érettségit tettek.” „ A
4. tanév végén a tanulók fele emelt szintő vizsgát vagy nyelvvizsgát tesz le.” „Mivel a
nyelvvizsgájuk és emelt szintő érettségijük is a 9. évfolyam végére megvolt, nem volt igény 12.
és 13. évfolyamon az ı esetükben továbbhaladásra.”
A nyelvtudás és motiváció visszaesésérıl, lassulásáról, megtorpanásról számolt be 35
válaszadó (31%), és ezt a negatív fordulatot a lecsökkent óraszámnak, az átcsoportosításnak, a
külsı, instrumentális, vizsgák teljesítésére irányuló nyelvtanulási motiváció hanyatlásának
tulajdonította. A következı megfogalmazások tipikusak: „Sajnos abbahagyták a
nyelvtanulást.” „A következı években lelassult a nyelvtanulásuk, köszönhetıen a csökkent
óraszámnak és a rengeteg új tantárgynak.” „A heti 12 óra után (az elsı évben) nagyon
visszaesett a gyerekek tudása és a haladási sebesség is.” „A nyelvi elıkészítı évfolyamot
követıen a kezdı és haladó csoportot egy csoportba tették, így ez a további fejlıdést teljesen
visszavetette. A differenciált oktatás mellett nagyon lassan lehetett haladni.” „A csoport több
mint 50%-a megelégedett az elégséges szinttel.”
A motiváció fennmaradását, a sikeres tanulás folytatását jelezte 23 nyelvtanár (21%), de volt a
válaszok között számos lényeges eltérés. „Kiválóan, irigylésre méltóan.” „Sokan
nyelvvizsgáztak, elırehozott érettségit tesznek, a dráma fesztiválon negyedik helyezés, szeretik
a nyelvet, könnyebben tanulnak más nyelvet.” „Az elsı idegen nyelv elsajátítása után,
jelenleg a 2. nyelv középszintő ismereténél tartanak.” „Nem volt szükségük az iskolán kívüli
magántanárok segítségére, hiszen az elsı év megalapozta fejlıdésüket.”
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5.4.10.1. ábra:
Ön szerint hogyan alakult az elsı NYEK évfolyamos diákok számára
a folytatás a következı négy tanévben? (összesen 112 válasz)
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A NYEK évfolyamnak tulajdonította a diákok negatív attitődjének kialakulását a többi
tantárgy tanulásához 8 válaszadó (7%). „Az egy év intenzív nyelvi képzés, úgy gondolom, nem
kedvezett az önállóságnak. Valamint a többi tantárgy újbóli felvétele nagy terhet jelentett a
diákoknak és részben hozzájárult néhányuknál a motiválatlanságukhoz.” „A többi tantárgy
tanulásában azonban nehézségek voltak idınként, mert ez az egy év leszoktatta ıket a
tanulásról.”
Változóként jellemezték a diákok elımenetelét 7-en (6%). Közös a véleményükben, hogy a
folytatásban a kudarcokat a diákoknak tulajdonítják. „Aki kellı szorgalommal és kitartással
dolgozott, elérte kitőzött célját. Két tanuló sajnos nem élt a felkínált lehetıséggel. İk a 9.
évfolyam után egy 3 órás csoportban folytatták a német nyelv tanulását. Nagyfokú lustaság
volt az oka – véleményem szerint.” „ A jól motivált diákok sikerült továbbra is intenzíven
folytatják a tanulást, és ık minıségi fejlıdést értek el. A gyengébbek közül néhányan jól
felzárkóztak, de volt, akinek ez nem sikerült, így ki kellett lépnie a programból.”
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A jó diákközösséget 2 nyelvtanár említette (2%), mint elınyt a NYEK évfolyam folytatása
során. „Mindenképp összeforrottabb közösség lett mivel már beilleszkedtek, hozzászoktak a
középiskola kihívásaihoz, bár a plusz év egyben ki is fárasztotta ıket.” „A következı négy
évben a NYEK osztály sikeresen „beolvadt”az évfolyamába – semmiképp nem lett
különcosztály.”
Összegezve a nyelvtanárok véleményét a NYEK évfolyamot követı 4 tanévrıl, a válaszok kb.
fele a kedvezı folyamatokat emeli ki: a diákok sikerrel vették a vizsgákat, motivációjuk
fennmaradt, új nyelvet is tanultak. A válaszok mások felébıl kevésbé kedvezı folyamatokra
következtethetünk. A tanulók visszailleszkedése a középiskolai tanulmányaikba zökkenıkkel
járt, illetve az eredményeknek negatív visszahatása is egyértelmően érzıdött. A megszerzett
nyelvvizsga és elırehozott érettségi a további nyelvtanulási kedv csökkenését eredményezte.

5.4.11. A nyelvtanárok javaslatai a NYEK évfolyamot követı idıszakra
A fenti tapasztalatokon túl arra is kíváncsiak voltunk, hogy a válaszadók milyen
változtatásokat javasolnak a NYEK évfolyamot követı 4 tanévre és miért. Összesen 116
választ kaptunk a kérdésre (5.4.11.1. ábra), közülük minden 10. válaszadó azt írta, hogy
semmin nem változtatna, mivel minden jól mőködik: „Szerintem alapjában véve jó az évek
során kialakult rendszer.”.
Az óraszámmal, a NYEK évfolyam lényegével kapcsolatos javaslatot 38 válaszadó (33%)
fogalmazott meg. Közülük az óraszámok kiegyenlítése mellett érvelt 19 fı (16%), de a
javaslatok között alapvetıen ellentétesek is voltak. Például: „Túlságosan intenzívnek tartom a
0. évfolyamon a heti 12 nyelvi órát. Én inkább minden évfolyamon [9-13] heti hat órában
tanítanék.” „Kötelezıvé tenném, hogy 5 évig tanuljanak nyelvet! Leérettségiznek viszonylag
hamar, és abbahagyják a nyelvtanulást. Elfelejtik, nem használják. Tizenkettedikre elfogy a
csoport, tanár óraszáma csökken.” Olyan javaslat is érkezett, amely megvalósíthatatlan:
„Mivel az idegen nyelv tanulása soha nem érhet véget, ezért fontos lenne, hogy ne csökkenjen
az óraszám.”
További 19 válasz (16%) szintén a magas óraszám megtartásáról szólt. „Jó lenne, ha
magasabb óraszám maradhatna a következı két évben is.” „A heti 2 óra szintfenntartásra
kevésnek tőnik.” Mindez azért furcsa, mivel a NYEK évfolyam indításának egyik feltétele az,
hogy az intézmény az intenzív nyelvtanulásra fordított tanévet követıen is köteles az emelt
óraszámot biztosítani. Így heti 2 óra nem világos, hogyan fordulhat elı. Az azonban
elképzelhetı, hogy minden diák elırehozott érettségit tett, így akár abba is hagyhatták a
nyelvtanulást.
A nyelvi csoportok bontásáról, a csoportlétszámról 15 válaszban írtak (13%). Többnyire
alacsonyabb létszámú csoportok mellett érveltek („A csoportbontások területén lenne szükség
nagyobb mozgástérre, mert 19 fıs csoport is van, és ez jelentısen csökkenti a
hatékonyságot.”), másrészt „differenciált csoportok” létrehozását javasolták. Ez az a
kérdéskör, amely minden nyelvpedagógiai felmérésben visszaköszön. A nyelvtanárok a 19 fıs
csoportot már kezelhetetlennek érzik, míg a többi tantárgyból az ilyen alacsony
osztálylétszám alig fordul elı. Hasonlóképpen a csoportbontáshoz kapcsolták az eltérı
képességekbıl adódó nehézségek megoldását, ami az azonos tudásszintő diákokból álló
nyelvi csoportok kialakításával lenne szerintük megoldható.
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5.4.11.1. ábra:
Ön milyen változtatásokat javasolna a NYEK évfolyamot követıen és miért?
(összesen 116 válasz)
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Tartalmi jellegő változást javasolt 14 fı (12%). Egyrészt a diákok életkora miatt érveltek
amellett, hogy egy szakmát is tanuljanak az 5 évesre nyúlt középiskola alatt, illetve a nyelvi
tanmenetben javasoltak a tartalom alapú nyelvtanítás jegyeit hordozó újítást. „Szerintem
nagyon fontos átgondolni az 5. évfolyam jelentését, jelentıségét és értelmes, a hallgatók
korának megfelelı felhasználását, esetleg egy szakma elsajátításának lehetıségét.” „A 13.
évfolyamot nagyon át kell gondolni, hiszen már felnıtteket tanítunk.” „Külön angol/amerikai
irodalom, történelem, kultúra órákat, mert úgy még szélesebbé válhatna szókincsük és az
általános mőveltségük is fejlıdne.” Ez utóbbival kapcsolatban nem tudható, hogy a tanulók
mennyire lennének motiváltak az ilyen tartalmak tanulása iránt.
A NYEK évfolyamra a bejutás és az onnan történı továbbhaladás szabályozására 13 javaslat
(11%) vonatkozott. A nyelvtanároknak az a határozott véleménye, hogy ez az intenzív nyelvi
képzés nem felel meg bárki számára, hanem a tehetséggondozás, a jók programja. Példaként
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álljon itt néhány tipikus megfogalmazás: „A NYEK évfolyamokra jelentkezı diákoknak
központilag kellene felvételit írniuk, és aki nem ér el egy szintet, azt nem lenne szabad
felvenni.” „Tudatosítani kellene a szülıkben, hogy a NYEK évfolyam jó képességő diákokkal
mőködik csak hatékonyan, akik képesek és hajlandóak kihasználni ezt a nagyszerő lehetıséget
ilyen magas óraszámban nyelvet és informatikát tanulni.” . A továbbhaladásra érdemesek
kiszőrésére is kaptunk néhány javaslatot. Többek véleményét fogalmazta meg a következı
például: „Amint a NYEK évfolyamnak vége, íratnék mindenkivel 1 központilag összeállított
tesztet, aminek alapján eldönthetı volna, hogy ki az, akiben van elég szufla & kurázsi ahhoz,
hogy egy emeltebb szintő nyelvoktatásban vegyen részt. Mindenképp ki kellene szortírozni az
igazán jókat, akikkel igazán magasra juthatnánk. A „maradékot” pedig lazább stílusban,
többet gyakorolva lehetne tovább vinni. Jobb volna diáknak, tanárnak egyaránt.”. Mindezek
feltétlenül ellentmondanak annak a célnak, hogy a NYEK minél több tanuló számára legyen
elérhetı.
Fontosabb szerepet szánt a második idegen nyelvnek 12 nyelvtanár (10%). Az elképzelések
azonban megoszlottak abban a tekintetben, hogy két nyelvet tanuljanak-e a NYEK
évfolyamon, vagy a két nyelv egymást követı sorrendben kerüljön bevezetésre. „Már az elsı
évben / NYEK során be kellene vezetni a második idegen nyelv tanulását.” „Minél hamarabb
középfokú nyelvvizsgát tenni, majd az elırehozott érettségi után egy másik idegen nyelvet
tanulni.”
A módszertani megújításra tett javaslatot 5 nyelvtanár (3%). İk a következıkre gondoltak:
„Több órát számítógép segítségével.” „Jobban készítsék fel a tanárokat”. „Technikai
eszközök fejlesztése”, „Kommunikáció-centrikusabb oktatást.” A nyelvórán kívüli gyakorlási
lehetıségek bıvítését szorgalmazta 4 fı (3%): pl. „lehetıség külföldi utazásokra.”
Az idegen nyelv tanításáról a tartalom alapú nyelvoktatásra történı áttérést mindössze 2
nyelvtanár (2%) javasolta annak ellenére, hogy számos véleményben megfogalmazták,
nehezen tudják kitölteni tartalommal a magas óraszámot és így gyakran válnak unalmassá a
foglalkozások. „Néhány szaktárgyat lehetne idegen nyelven oktatni, mert rendkívül
unalmassá válik a nyelvkönyvek szokásos témáinak a sokadszori feldolgozása.” „Esetleg
valamelyik tantárgyat németül tanítanám, vagy német modulokat építenék be, hogy ne legyen
a 12-14-ban a nyelv annyira leírva.”
Egy nyelvtanár válaszolta, hogy központi szabályozásra lenne szükség, de nem fejtette ki,
hogy milyen területen, illetve egy fı eltörölné a NYEK évfolyamot: „inkább megtartanám a 4
osztályos képzést 5-6 órás nyelvtanulási lehetıséggel.”
Összefoglalva a véleményeket: a javaslatok többsége az óraszámokra (legyen több vagy
kevesebb), a csoportok létszámára és megszervezésére (nyelvtudásszint szerint), valamint a
második idegen nyelvre vonatkoztak. Közöttük számos olyat találtunk, melyek ellentétesek a
NYEK évfolyam céljaival.

5.4.12. Mennyire tudnak a diákok nyelvet tanulni?
Arra a kérdésre, hogy mennyire sikerült a diákoknak megtanulniuk idegen nyelvet tanulni,
106 válasz érkezett (5.4.12.1. ábra). Ezek több mint fele (60 fı, 57%) szerint ez egyértelmően
sikerült.
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A válaszok egy részébıl kiderül, hogy céltudatosan fejlesztették a diákok nyelvtanulási
stratégiáit. Például: „Tudatosan, módszeresen alakítottuk ki bennük a „tanulunk tanulni”
képességet, és azt év végére abszolút tudatos, autonóm, saját fejlıdésükért felelısséget érzı
nyelvtanulókká váltak.” „Igyekeztünk rávilágítani a nyelvtanulás módszereire, még
számítógépes órákat is szerveztünk.” Számos válasz arra utal, hogy ezt a tanulóktól várják a
nyelvtanárok, és saját szerepük a stratégiák fejlesztése területén nem világos számukra, illetve
az sem, hogy nem feltétlenül a képességekhez kapcsolódnak a stratégiák. Például: „A legtöbb
diák az órák gyakoriságának és a rendszeres felkészülésnek köszönhetıen jó tanulástechnikát
alakít ki.” „Beszélgetésekbıl tudom, hogy többen egyéni tanulási módszereket is kialakítottak
maguknak.” „Okos, értelmes diákok lévén sikerült.” „Igen, ez sikerült annak is, akik csak
késıbb lett jó nyelvtanuló.” „Még a leggyengébb is elsajátította a tanulási technikákat,
legfeljebb nem volt kedve alkalmazni.”
A csoporton belüli egyéni különbségeket hangsúlyozta 29 válaszadó (27%). İk mind a diákok
képességeire utaltak, és sikertelenség esetén a tanulókra hárították a felelısséget. Például:
„Tılük függ(ött). Aki akarta, el tudta sajátítani.” „Ez a képességek függvénye.” A következı
pesszimista vélemény számos válaszban kitapintható: „Azt gondoltam, itt sem lehet
általánosítani: vannak, akiknek könnyebben, másoknak nehezebben megy a nyelvtanulás.
Akinek igazán nincs tehetsége a nyelvekhez, annak magyarázhatunk éveken át, pár bemagolt
(mert unalomig elismételt), egyszerő frázison kívül sosem lesz képes önállóan értelmesen
nyilatkozni egy adott idegen nyelven. Sajnos ezek a tapasztalataim. (középiskola, nyelviskola,
magán tanítvány) Olyan ez, mint a zene. Nem megy mindenkinek. Ha nincs hozzá tehetségünk,
egy szinten megreked.”
5.4.12.1. ábra:
Véleménye szerint mennyire sikerült a diákoknak megtanulni, hogyan tanuljon nyelvet?
(összesen 106 válasz)

Nagy mértékben, jól

60

Változóan a
csoporton belül

29

Motivációtól függıen

10

Nem jól

7

0

10

20

106

30

40

50

60

70

A nyelvtanulási motivációra és az érdeklıdésre 10 nyelvtanár (9%) utalt. Szerintük: „Akik
fogékonyak voltak a nyelvtanulásra, érdeklıdtek iránta, azokak sikerült.” „Aki motivált és
elsıdlegesen ide jelentkezett saját elhatározásából (nem a szülı erıltette), az megtanulja és
megszereti a nyelvet.” „Hogy hogyan kell tanulni, azt már tudják. Csak tanulni kéne.”
Negatív választ 7 nyelvtanár adott (7%: „Valószínőleg nagyon pesszimistának tőnök, de úgy
érzem, hogy a diákok egyre kevésbé tudnak és akarnak tanulni. Ez minden tantárgyra
vonatkozik.” „Nem különösen, mert a tanulás mindig teher volt számukra” „Nem sikerült, az
önálló tanulás fontosságát nem érzik, tanulási stratégiákat nem alkalmaznak, rapszodikusan
készülnek.” „Talán a magas óraszámban tanulók túlságosan elvárják a tanártól, hogy
mindent megadjon nekik.”
A nyelvtanárok fele szerint a tanulóikban kialakultak az önálló nyelvtanulási stratégiák, míg a
többiek az egyéni különbségeket hangsúlyozták, illetve nem tudtak elırehaladásról
beszámolni. A válaszadó tanároknak a kérdésben betöltött szerepére történı utalás szinte
egyáltalán nem történt.

5.4.13. Sikeres nyelvtanulók jellemzése
A kérdıív eddig elemzett kérdései mind általában vonatkoztak a diákokra, de nem kaptak a
nyelvtanárok lehetıséget arra, hogy egy-egy diákjukról részletesebben írjanak. Ezért arra
kértük ıket, röviden jellemezzenek egy tanulót (nevük említése nélkül), aki szerintük jól
kamatoztatta a NYEK évfolyam nyújtotta lehetıségeket az elmúlt 5 tanévben. A célunk ezzel
az volt, hogy rövid esettanulmányok segítségével bepillantást nyerjünk az egyéni
különbségekkel összefüggı jelenségekbe. A válaszokban 245 tulajdonságot és eredményt
írtak le, amelyeket 11 kisebb-nagyobb tartalmi kategóriába soroltunk (5.4.13.1. ábra).
A leggyakrabban, összesen 109 alkalommal (44%), a nyelvtanulás eredményességét
dokumentáló nyelvvizsgáról és érettségirıl írtak a nyelvtanárok, amelyekkel a tanulókat
jellemezték. A középiskola hivatalos vizsgáját, az elırehozott érettségit 55, a külsı
nyelvvizsgák valamelyikét pedig 54 alkalommal említették, de gyakran mindkettı szerepelt
egy-egy nyelvtanár válaszában, ezzel is nyomtatékosítva a siker fokát. Például: „Középfokú
nyelvvizsgát és elırehozott emelt szintő érettségit már sikeresen megszerezte.” „A harmadik
évben elırehozott érettségit tett német nyelvbıl 4 (jó) eredménnyel középszinten és ebben a
tanévben a nyelvvizsgát is sikeresen megszerezte.” „Teljesítménye jó volt. Alapfokú
nyelvvizsgát tett. A hétköznapi életben jól elboldogul nyelvi környezetben.” „A tanulón
érzıdik a nyelv „szeretete”. Örömmel beszél német nyelven. Céltudatossága és munkája
eredményét az ötödik tanévben sikerült elérnie: középfokú nyelvvizsgát tett.”
A nyelvtanuló motivációjára 59 utalást (24%) találtunk, és itt is gyakran kapcsolódott a
motiváció és a sikeresen letett vizsga. „Erısen motivált, feladattudatos diák, aki kihasznált
minden lehetıséget a nyelvtanulásra és a nyelvhasználatra.” „Falusi fiú, rendkívül érdeklıdı
és szorgalmas. Középszintő vizsgát tett és megvan a nyelvvizsgája is.” „Ez a tanuló nem
„papírt” és jó jegyet akart kapni, hanem tényleg meg akarja tanulni a német nyelvet.”
A jellemzések között, a pozitív megfogalmazás ellenére, egyértelmően kevésbé kedvezıek is
találhatóak „Jól haladt, szerette a nyelvtanulást. Egyéb tantárgyakból a tanulást
elhanyagolta. Most a sikertelenség elıl menekülve több tantárgyból különórára jár. Nem
marad ideje a nyelvtanulásra, órákon abból „él”, amit eddig megtanult. Jól kamatoztatta?”
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Összesen 15 diákról írták, hogy kommunikációs képessége kiemelkedı. „Ha szükséges, tud
mindennapi helyzetekben kommunikálni, levelezni, telefonálni, stb.” „Volt egy vidékrıl
bekerült, jó képességő, de gyenge nyelvi alapokkal érkezett tanuló. Óriási szókincse van,
nyelvi hibákat alig ejt.”
5.4.13.1. ábra:
Röviden jellemezzen egy diákot (név nélkül), aki Ön szerint jól kamatoztatta a NYEK
évfolyam nyújtotta lehetıségeket az elmúlt 5 tanév során!
(összesen 245 válasz)
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A nyelvtanárok szerint a sikeres nyelvtanuló külföldön és idehaza is képes kamatoztatni
megszerzett nyelvtudását, amirıl 14 esetben számoltak be (6%). „Tizenkettedik osztály után
nyáron Angliában ment dolgozni (elmúlt 18 éves), elıször babysitterkedett, majd mivel ez nem
tetszett neki, pub-ban dolgozott(egész nyáron kint volt).” „Nyáron nyelvterületen dolgozott.
Fordítást, korrepetálást vállal.”
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Hasonló gyakorisággal, 14-szer emelték ki (6%), hogy egy diák kezdıként beérte a csoport
többi tagját. „Kezdı szintrıl indult a kislány, értelmes tehetséges diák, aki rendszeresen
tanult, nem járt sem külön tanárhoz, sem tanfolyamra, mégis eljutott a B2-es szintre.”
„Igyekvı, szorgalmas, ezzel szeretne tovább tanulni. A kezdıtıl eljutott C1-re.” Arról nem
közöltek adatot, hogy a B2-es és C1-es szintet milyen mérce szerint érte el a diák.
Versenyeken szereplésrıl, azokon elért eredményrıl 9 válaszban írtak (4%), de itt is számos
ellentmondást tartalmaztak a válaszok. Például: „Sokat lehetett versenyeztetni: Chatangol,
szavalóverseny, olvasóklub (British Council). Comenius Iskolai Együttmőködésben dolgozott
és jutott ki Angliába, interjú verseny stb. De amint leérettségizett, minden további
nyelvtanulást elutasított.”
A második idegen nyelvbıl elért eredményeket 7 válasz említette (3%). Ezekben a
válaszokban is szerepeltek nyelvvizsgák és érettségik, és maga a megfogalmazás is változatos
volt. Például: „Nagyon szorgalmas, céltudatos diák, aki elıször az elsı, majd második id.
nyelvbıl szerzett emelt szintő érettségi. Továbbtanulni is nyelvszakon szeretne.” „9. elejére
középfokú nyelvvizsgát szerzett az elsı nyelvbıl, 11. végén pedig felsıfokú nyelvvizsgát is tett.
Második nyelvbıl 13. évfolyam elején tett középfokú nyelvvizsgát, és 11.-ben elkezdte a
harmadik nyelv tanulását is, melyet egy alap társalgási szinten elsajátított.”
Sikerként könyvelték el, ha a tanult nyelvet felsıoktatási intézményben szakjául választotta
valaki. Ilyen esetrıl 6 válaszban olvastunk (2%). Például: „A sok együtt töltött idı és a közös
munka során megnyílt, személyisége kiteljesedett. - Az emelt szintő érettségit 84%-ra
teljesítette a 11. év végén. – Idén anglisztika szakra jelentkezik az egyetemre.” „Folyamatos
fejlıdés az 5 év alatt. Egyre igényesebb nyelvhasználat. További tanulmányok: egy
németországi egyetem máris felvette, kiemelkedı sikerő DSD II. vizsga.” „A szóban forgó
diák nem a legszorgalmasabbak közé tartozott a csoportban éppen ezért sokszor szerzett
gyengébb osztályzatokat. Szívesen foglalkozott a nyelvvel szabadidejében is, persze elsı
sorban azzal, amit kedvelt. Az évek folyamán aztán kialakult az az elképzelése, hogy az
angollal szeretne késıbb foglalkozni. Angol szakra jelentkezett a kiválasztott felsıfokú
intézménybe.”
A sikeres diák jó képességérıl, motiváltságáról 6 esetben írtak a nyelvtanárok (2%). Például:
„Leánytanuló. Jó képességő, szorgalmas. Az intenzív nyelvtanulás igényével választotta ezt az
évfolyamot.”
A megszerzett vizsgák negatív hatását 6 válaszban fejtették ki (2%), többnyire részletesen. Ez
a jelenség érzékenyen érintette a nyelvtanárokat, akik sok esetben csalódtak. Például: „A
legtehetségesebb, s eleinte a legszorgalmasabb diák már a „9.e” évfolyamot követı évben
elırehozott érettségit tett. Sajnos tudását késıbb emelt szintő felkészítı órán nem
kamatoztatta.”
A válaszokat összegezve megállapítható, hogy a nyelvtanárok a diákok sikereit elsısorban a
vizsgákon nyújtott teljesítményeik és motivációjuk alapján ítélik meg.

5.4.14. Kevésbé sikeres diákok jellemzése
Az elızı kérés ellenpólusaként a nyelvtanároktól azt kértük, jellemezzék egy olyan diákjukat,
aki véleményük szerint nem tudta kihasználni a NYEK évfolyam nyújtotta lehetıségeket. A
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válaszokban összesen 138 tényezırıl írtak, ami közel fele annak, ahányat a sikeres tanulók
jellemzésére használtak (5.4.14.1. ábra). A válaszadók 8 százaléka (11 fı) utasította el
egyértelmően azt, hogy lett volna olyan tanulója, aki nem tudott élni a NYEK lehetıségeivel.
A nyelvtanulási motivációval kapcsolatos problémák összesen 55 válaszban szerepeltek
(40%). Ezek közül 49 alkalommal általában a motivációra utaltak, kiegészítve egyéb
hiányosságokkal, és 6 esetben arról írtak, hogy a sikeresen letett vizsga után a diákok
elveszítik érdeklıdésüket a nyelvtanulás iránt. A válaszokból komoly különbségekre
következtethetünk arra vonatkozóan, hogy kit tartanak a nyelvtanárok sikertelennek. Egyik
intézményben így vélekedett egy nyelvtanár a diákjáról: „Azt gondolta, hogy tanulás, készülés
nélkül, csak az órai részvételével megtanulhatja a nyelvet. Nem sikerült ötösre teljesítenie az
emelt szintő érettségit „csak” négyesre. Szerintem nem használta ki a lehetıségeket.” Egy
másik szerint: „Az olvasott szövegértése nagyon jó, és ez ki is elégíti, hiszen nem akar mást,
csak szakirodalmat olvasni.” Jóval általánosabb, sommás véleményeket is megfogalmaztak:
„Lusta ember, aki mindent jobban tud a másiknál.” „Igen jó alappal (nyelvi) érkezı diákom a
0. évet inkább „pihenésre” használta, mint tanulásra.”
Szintén erısen kontrasztosak a sikeres vizsga utáni érdektelenségre utaló válaszok. Két példa
szemlélteti a különbséget: „Az elsı év után nyelvvizsgát tett, ami még érvényes 100%-os emelt
szintő érettségi. Azóta nem foglalkozik angollal.” „Nem volt szorgalmas, mindent csak
„félgızzel” csinált. Igaz elırehozott érettségit tett 4-es minısítéssel, de a legalacsonyabb
százalékon.”
A második leggyakoribb tényezı a diákok nyelvtanulási képessége, amelyrıl összesen 48
tanár írt válaszában (35%). A megfogalmazások egyértelmően negatívak és gyakran
elutasítóak, lemondóak. 42 válaszban a nyelvtanulási képességrıl írtak, 6 esetben
általánosabban fogalmaztak és tanulási nehézségként utaltak a problémák forrására. A
válaszokban, ebben a kategóriában is, jelentıs eltérések tapasztalhatóak. Míg egyik diák nem
folytathatta a NYEK évfolyamon a tanulmányait, egy másiknak „csak” a 13. évfolyamon
sikerült vizsgát tennie. „El kellett hagynia az osztályt, mivel rendkívül gyenge képességő.
Volt, aki magántanárhoz járt az órák mellett – ez az igazi gáz.” „A falra hányt borsó esete,
pedig figyel, de nem megy jobban neki a többi tárgyból sem.” „Általában önállótlan, mindig
segítségre szorult, végül a csoport is sem igazán fogadta be, mert a közös munkában –
párbeszédek készítésében – mindig a másikra támaszkodott.” „Egyszerőbb szerkezetek
használata is bonyolult számára, ill. következı alkalomra úgyis elfelejti.” „Kezdettıl fogva
nehézséget okozott számára a szótanulás, nyelvtanilag helytelenül fejezte ki magát,
folyamatosan szorongott.” „Falusi lány, gyenge képességő, csak a 13. évfolyam ıszi
vizsgaidıszakában tette le a vizsgát.” A legsommásabb összegzés szerint a sikertelen diáknak
„Nincs nyelvérzéke, szorgalma, motivációja.”.
Az általánosabban megfogalmazott tanulási nehézségekrıl például így írtak a nyelvtanárok:
„Tanulási problémája leginkább rendetlenségbıl és figyelmetlenségbıl ered. Nagyon
nehezére esik hosszabb ideig koncentrálni, így nem tudott élni az intenzív magas óraszámú
tanulás elınyeivel.” „Volt a csoportban olyan tanuló is, akinek az anyanyelvén is gondjai
voltak az írás olvasással.” „Egy tanuló, aki súlyos diszlexiás zavarokkal küszködik, sajnos
nem tudott színvonalas eredményeket elérni.” „Tanulási nehézségei és kényelmessége miatt
nagyon lassan fejlıdött.”
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5.4.14.1. ábra:
Röviden jellemezzen egy olyan diákot, aki nem tudta kihasználni a lehetıségeket!
(összesen 138 válasz)
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A nyelvtanuló saját csoportjához képest minısült sikertelennek 13 válasz szerint (9%), mivel
nem ment át azon a vizsgán, amelyen társai jól vették az akadályt. A konkrét eredmények
között ebben a kategóriában is széles skálán helyezkednek el. Például: „Középszintő
érettségivel rendelkezik, de nyelvvizsgával nem.” „Én úgy gondolom, hogy az a tanuló, aki
nem kezdıként került a NYEK évfolyamára 2004-ben, és ezidáig nem szerezte meg a
(legalább) középfokú C típusú nyelvvizsgát vagy az emelt szintő érettségit; csak 2009-ben
érettségizik középszinten, az nem használta ki a lehetıségeket (fıleg úgy, hogy végig 2-es, 3as osztályzatai voltak.)” „Még most készül a középszintő érettségire, bár a cserekapcsolat
során ı is bátran kommunikált.” „Felszólításkor hallgat, és várja, hogy osztálytársai súgják
neki a választ, csendes, udvarias, nem zavarja az órát. Angolból nem fog érettségizni.”
A válaszadók közül 11 fı (8%) egyértelmően elutasította, hogy akár egy diákja is
kihasználatlanul hagyta volna a NYEK évfolyam nyújtotta lehetıséget. Például így
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fogalmaztak: „A helyzet adta lehetıségeket minden diák a képességeihez mérten ki tudta
használni.” „Nem volt ilyen diákom, még a leggyengébb eredményeket elérı is 4-es érettségit
tett 3. év végére.”
A diákok általános iskolából hozott hiányosságaira 4 nyelvtanár (3%) utalt a sikertelenség
okaként. Például: „Hátránnyal indult (hiányos nyelvi alapok) így 11. osztály végére is csak
középszintő érettségi vizsgát tett. A tanuló szorgalmas, igyekvı, de nyelvbıl képességei nem
megfelelıek.”
A családi háttérrel kapcsolatos problémákra összesen 5 esetben (4%) utaltak a nyelvtanárok a
sikertelenség okaként. Családi gondokról 3 válaszadó írt (2%), de gyakran más egyéb
tényezıket is említettek. Például: „Csekély szorgalom, nehéz családi körülmények,
bizonytalan jövıkép, sok iskolai mulasztás együttes eredménye, hogy számára nem jelentett
semmilyen pluszt a NYEK osztály.” „A diák halmozottan hátrányos helyzető, bejáró tanuló.”
Két esetben a szülıi döntést tették felelıssé (1%): „Valószínőleg a szülei nyomására
választotta ezt az évfolyamot, ugyanis, míg a szülık részérıl volt érdeklıdés tanulmányi
elımenetele iránt, ı nem tett eleget napi feladatinak, nem tanult szavakat, nem készített
ismeretek megerısítését szolgáló feladatokat. ” „İ nagyon szívesen maradt volna, de szülei
döntöttek helyette, és szerintem ı is le tudta volna tenni az elırehozott középszintő érettségit
angol nyelvbıl.”
Magatartási problémákról szintén két válaszadó (1%) számolt be. „Hátrányos helyzető
tanulóról van szó, aki közepes képességő. Hozzáállásával, magatartásával gyakran
hátráltatta a többiek haladását is.” „A NYEK évfolyamon még jól teljesített, bár éppen csak
annyit, hogy még elég jó jegyet kapjon. Ideje nagy részét lefoglalja a kedvtelésbıl őzött napi
sport. Osztálytársaival kapcsolata jó, tanáraival már kevésbé. Ennek oka a magatartási és
tanulási problémák.”
Összegezve a kevésbé sikeres NYEK évfolyamos diákokról alkotott tanári véleményeket, a
problémák a nyelvtanárok szerint a nyelvtanulási motiváció és a képességek területén
jelentkeznek.

5.4.15. A tantestület és az iskolavezetés véleménye a NYEK évfolyamról
Arra a kérdésre, hogy a nyelvtanárok szerint kollégáik és intézményük vezetıi hogyan
vélekednek a NYEK évfolyamról 103 választ kaptunk, amelyeket 5 kategóriába soroltunk be
(5.4.15.1. ábra).
A leggyakoribb válasz (67 fı, 65%)) szerint az iskolavezetés és a tantestület jó véleménnyel
van az intenzív nyelvoktatásról. A hosszabb válaszok több helyen magyarázattal is
szolgálnak. Számos intézmény számára felemelkedést jelentett az intenzív nyelvtanulási
lehetıség, vonzóbbá vált a jelentkezık számára. Például: „Szerintem örülnek, pozitívan
vélekednek, mert az iskolába több és valamivel jobb képességő tanulók jelentkeznek.” Többen
utaltak a NYEK évfolyam céljaira, ami miatt támogatóak a kollégáik: „Pozitívan állnak az
ügy mellé. Tudják, hogy a gyengébb képességő tanulóknak is esélyük van arra, hogy a nyelvet
elfogadható szinten használni tudják.” „Érdemes volt NYEK osztályt indítani. Nagy
tanulmányi eredmények azonban nem születtek.” Egy válaszból nem derült ki milyen
konkrétumra gondol a válaszadó, de ezt írta: „A kudarcok ellenére pozitívan értékelik.”
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Sok válaszban egyértelmően pozitív a megfogalmazás, de nem konkrétan a kérdésre
válaszoltak. „Szeretünk ezen az évfolyamon tanítani, mert sokkal több szabadságot biztosít
tanárnak és diáknak egyaránt.” „A gyengébb tanulók számára ez nagy elıny, hisz az utolsó
évben nem egyszerre kell 5 tantárgyból érettségizniük.” „Tantestület: bizonyára hasznosnak
találják, de nem értenek hozzá! Fontosnak érzik, hiszen minden értelmes ember tudja, hogy a
mai világban nyelvtudás nélkül érvényesülni nem nagyon lehet.” „Elfogadják, támogatják, de
gyakran irreális nyelvi eredményeket várnak tılük, pedig ez egy faipari szakközépiskola, ahol
nem a nyelv áll az 1. helyen.”
Árnyaltabban, változóként jellemezte a tantestület és az iskolavezetés véleményét 17
nyelvtanár (17%). A nem nyelvszakos kollégák egy része szintén élvezi a NYEK évfolyam
elınyeit. Például: „Akik tanítottak magyart, matekot, informatikát örültek, hogy 1 évig csak
ismételhettek, rendszerezhettek a diákokkal.” „Általában elégedettek, más tantárgyaknál is
hasznos az elsajátított tanulási technika.” Mások úgy érzik, hátrányosan érinti ıket és
tantárgyukat nyelvi képzés. Pl. „A nem nyelvszakos kollégák általában nem nézik „jó
szemmel” a magas nyelvi óraszámot.” A diákokról a tantestületben kialakult negatív
sztereotípiáról is említést tettek, pl: „Mások a „késın érı típusú” gyerekekként könyvelik el
ıket és állnak hozzájuk.” Az újdonság hatásának csökkenésérıl is többen írtak, amire egy
jellemzı válasz a következı. „Eleinte nagyon lelkes volt mindenki, késıbb azonban kiderült,
hogy a rengeteg nyelvóra miatt a többi tárgy óraszáma jelentısen csorbult. Többen is vannak,
akik a NYEK évfolyamot felesleges luxusnak tartja. Az iskolavezetés eleinte érdeklıdött,
voltak értekezletek. Mostanra már megszokták a dolgot, nem nagyon érdeklıdnek. Pedig
tudják, hogy rengeteg munkával jár, ha valaki ilyen nyelvi csoportban tanít. (tudják?)”
5.4.15.1. ábra:
Ön szerint mi a tantestület és az iskolavezetés véleménye a NYEK évfolyamról?
(összesen 103 válasz)
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A kollégák és a vezetıség kevésbé pozitív véleményérıl 13 válaszadó számolt be (13%).
Ennek egyik oka, hogy az iskolán belül a NYEK évfolyamos osztály nem a felemelkedés
lehetıségét nyújtotta, hanem ennek ellenkezıje igaz: olyan diákok kaptak helyet az iskolában,
akik a NYEK képzés beindítását megelızıen nem jutottak volna be. Például: „Gyengébb
osztálynak tartják, csak a tanulmányi átlag alapján ítélik meg ıket.” „Általános vélemény,
hogy az ide járó diákok nehezen kezelhetık, nehezen motiválhatók, rosszabb / gyengébb
képességőek. A diákok nagy rész valamilyen szempontból hátrányos helyzetőek. (Nem
feltétlenül papíron!)” „A diákok egy része a nyelvi órákon kívül gyengén teljesít. ”„ A
tanulók neveltségi szintje, viselkedése rosszabb, mint az átlag. Sokkal több fegyelmi probléma
van ezekben az osztályokban.”
Néhány válaszban utaltak az intézmények közötti versenyhelyzetre, mint a kevésbé kedvezı
hozzáállás okára: „Térségünkben népszerőbbek az emelt óraszámú heti 5 órás csoportok.”
Mások a kiemelten magas óraszám miatt nem tartják jónak. Például: „A tantestület túlzásnak
tartja a rengeteg nyelvórát, bár elismeri ennek indokoltságát (társadalmi elvárások!).”
„Felesleges 1 évvel tovább lenniük a rendszerben, ha csak annyit érnek el, amit a 4 éves
képzés során.”
Néhány válaszból az is kiderül, hogy az iskolák egy része megszünteti a NYEK évfolyamot,
de a konkrét ok nem világos: „A tantestület nem mutat érdeklıdést a NYEK iránt. A kollégák
az óraszámok csökkenését látják a NYEK-ben. Az iskolavezetés sem tesz semmit a folytatásért,
ezért nincs folytatás.”
Egyértelmően elutasítóként jellemezte kollégái véleményét 3 nyelvtanár (3%), de nagyon
röviden fogalmaztak, így a okokra nem derült fény. „Sikertelen, de az okát nem derítették ki,
nem kérdezték meg az ott tanító tanárok, hogy miért alakult ez így.” „Nem tekintették sikeres
vállalkozásnak.” „Ebben az iskolatípusban nincs létjogosultsága a NYEK-nek.”
Nem fogalmazott meg véleményt 3 válaszadó (3%), közülük 1 csak tényeket közölt. „Errıl
ıket kell megkérdezni.” „Nem tudok a nevükben nyilatkozni, ezt talán tılük kellene
megkérdezni.” „Ebben a tanévben nem indul NYEK. A vezetés támogatását nem élveztük. A
tantestületrıl nem tudok nyilatkozni.”
Summázva a válaszok lényegét: a válaszadók több mint három negyede (82%) szerint
intézményükben a tantestület és a vezetés támogatja a NYEK évfolyamos képzést, míg a
többiek szerint kevésbé egyértelmően támogatóak, illetve néhány iskolában elutasítóak.

5.4.16. Egyéb vélemények
A kérdıív végén azt kértük a nyelvtanároktól, osszák meg velünk véleményüket azokról a
témákról, amiket még fontosnak tartanak a nyelvi elıkészítı évfolyam és az azt követı négy
tanév értékelése szempontjából, de a kérdések nem érintették ıket. Összesen 57 kolléga írta
meg további véleményét. A válaszokat tartalmuk alapján 9 kategóriába soroltuk be (5.4.16.1.
ábra).
Egyértelmően támogató, lelkes, pozitív tartalmú gondolatokat fogalmazott meg 15 fı (26%).
Néhányan egy mondatban összegezték tapasztalataikat. Például egy iskola két nyelvtanára
így: „Öröm volt tanítani ebben a csoportban, eredményessége eddigi pályám csúcsa volt!” a
mások pedig: „Élmény volt tanítani.” Mások az elızı kérdésekre adott válaszaikat foglalták
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újból össze: „A nyekes csoportokat könyebben tudtam motiválni és a kapcsolat is
közvetlenebb volt mindig.” „Fontos: tanárok közti kooperáció erısödése → ez
konzekvenciákat hordoz a diákokkal szemben is.” Árnyaltabb megfogalmazást is alkalmaztak
néhányan, kollégáikra utalva: „Faramuci helyzet, hiszen egyes kollégák ellen beszélek, de
ahogy tanárnak sem alkalmas sok ember, aki tanít (minden önhittség nélkül állítom ezt),
NYEK évfolyamot sem bíznék akárkire. Én is sokat tanultam az évek során, mit & hogyan
lehet megvalósítani a diákokkal.”
Szerkezeti változásról és tankönyvekrıl írt 10 válaszadó (18%). Köztük többen megismételték
az óraszámokra vonatkozó javaslataikat, és a tankönyvek hiányos választékát tették szóvá.
Például: „A minisztériumi tankönyvlistán nincs választék emelt szintő kurzuskönyvekbıl.” „ A
probléma, hogy ilyen szintő {C1} nyelvkönyv nincs jelenleg tankönyvként akkreditálva a
tankönyvpiacon.” Ez elgondolkodtató, mert számos válaszban pozitívumként említették, hogy
alkalmuk nyílik autentikus anyagok használatára. Ebbıl logikusan következne, hogy szívesen
dolgoznak ki feladatokat olyan szövegek felhasználására, melyek kiegészíthetik vagy
helyettesíthetik a tankönyvet.
Egy válaszadó több dolgot is felsorolt és kritikát fogalmazott meg: „A NYEK-kel
kapcsolatban sokkal több volt a bizonytalanság, a levegıben lógó ígéret. Mintha a
Minisztérium megfeledkezett volna a beígért tankönyvtámogatásról. A hivatalos tankönyvlista
sem tartott lépést az igényekkel. Szükségesnek tartottam volna, hogy felülvizsgálják a kötelezı
óraszámot. Úgy érzem, nagyon magunkra hagyott minket mindenki.” Két nyelvtanár,
ugyanabból az iskolából ezt javasolta: „A NYEK évet át kellene tenni a 13. évfolyamra mikor
a diákokban tudatosul az idegen nyelv tudásának fontossága, terveik vagy legalább
elképzeléseik vannak a jövıjüket illetıen.”
Az esélyegyenlıség, felzárkóztatás jelentıségét, a NYEK évfolyam egyik célkitőzését
hangsúlyozta 6 válasz (10%). „A program különösen azon diákok számára elınyös, akiknek
nincsen lehetısége az általános iskolában intenzív nyelvtanulásra.” „A NYEK évfolyam,
iskolai keretekben elérheti a szociálisan rászoruló, nehezebb körülmények között elı diákok is
azt a nyelvtudást, amit a szülei egyébként nem tudnának biztosítani neki.” „Lehetıséget adott
kisvárosi, illetve falusi gyerekeknek beilleszkedni egy jó gimnáziumba.”
Több lehetıséget szeretett volna 6 nyelvtanár (10%). Ezek elsısorban anyanyelvi
környezetben nyelvgyakorlási lehetıségre, a nyelvtanárok számára órakedvezményre, és
anyanyelvi oktatókra vonatkoztak. „Támogatni kellene az anyanyelvi környezetben való
kommunikálást – ösztöndíjlehetıségek?? Nyelvi kurzusok, munka, gyakorlatok az adott nyelvi
célországban?” „Nagyon fontos lenne, ha legalább egy félévben anyanyelvi tanár is tanítaná
a csoportot. Szintén nagyon fontos lenne a célnyelvi országgal való személyes ismerkedés,
illetve nyelvgyakorlás. Az utazást szervezı tanárok díjazása estleges napidíja nem tisztázott.
Hobbiból szervezhetünk ilyet. ” „Amit hiányolok: órakedvezmény, könyvtárfejlesztési
hozzájárulás, plusz óraszám hozzárendelése az évfolyam NYEK évében.” Egy javaslat a
diákok külsı nyelvvizsgájának költségét kívánta központi forrásból fedezni: „Jó lenne, ha az
iskola támogatni tudná a nyelvvizsga letételét, mert a sikerélmény mindennél pozitívabban
befolyásolja az elırehaladást.”
Továbbképzéseket és a tapasztalatok megbeszélésére több fórumot szeretett volna 6
nyelvtanár (10%). „Több továbbképzés kellene.” „Megszervezés, együttmőködés és
folyamatos konzultáció nélkül nem mőködik.”
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5.4.16.1. ábra:
Kérjük, ossza meg velünk véleményét,
amit még fontosnak tart a nyelvi elıkészítı évfolyam és az azt követı négy
tanévértékelése szempontjából, de a kérdések nem érintették
(összesen 57 válasz)
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A nyelvtudásszintek szerinti csoportbontás fontosságát újból hangsúlyozta 5 válaszadó (9%).
„Semmiképp sem szabad a NYEK évfolyam után a kezdı és haladó csoportot összevonni, mert
így nincs lehetıség a képességeknek megfelelı, differenciált oktatásra.” „Tudásszint szerinti
csoportbontás esetén sokkal hatékonyabb lenne a tanárok munkája.”
Öt nyelvtanár (9%) tartotta fontosnak hangsúlyozni, hogy a NYEK évfolyamon folyó
értékelés milyen negatív hatással van a diákok tanulmányaira. Elsısorban az osztályozással,
bukással kapcsolatban voltak aggályaik. Például: „Nagy hátrány, hogy a diák a 2. héten
(legkésıbb) rájön, hogy itt nincs szankció, nincs hová megbuknia, semmi értelme a jegyeknek,
így a motiváció jelentısen csökken. Az szép tanári feladat, hogy ennek ellenére sikerüljön ıket
munkára bírni.” „A diákok – saját bevallásuk szerint - az egyik legfontosabb motiváló tényezı
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az osztályzás. A kollégák többsége sem rendelkezik olyan módszertani arzenállal, hogy
osztályzás nélkül is fenn tudja tartani a motivációt és a figyelmet.”
A magas óraszám fenntartásának szükségességérıl 3 nyelvtanár (5%) írta meg véleményét,
például így: „Az elsı NYEK évfolyamban elért eredményt az óraszám csökkenése a további 4
évben visszavetette.” Egy tanár fejtette ki véleményét arról, kikkel mőködhet igazán a NYEK
évfolyam: „A jelenlegi NYEK-es oktatás elınyeit csak válogatott, nagyon motivált tanulókkal
lehetne kihasználni.” Ez a felfogás gyökeresen eltér a NYEK évfolyam céljától.
A kérdıívhez főzött javaslatokban többnyire a már megfogalmazott gondolatokat ismételték
meg, illetve fogalmazták át.
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5.5. A végzıs NYEK évfolyamos diákok
véleménye az öt tanévrıl
5.5.1.

A tanult nyelvek és a letett vizsgák

A kiküldött kétoldalas nyomtatott kérdıívet 227 tanulótól kaptuk vissza kitöltve, kérésünknek
megfelelıen, a 61 iskola többségébıl 4-4 diáktól. A válaszadók közül 105 (60%) lány és 70
(40%) fiú (5.5.1.1. ábra). Az iskoláktól azt kértük, 2 olyan tanulóval töltessék ki a kérdıívet,
akik szerintük kihasználták a NYEK évfolyam nyújtotta lehetıséget, és két olyannal, akit
kevésbé sikeresnek tartanak ezen a téren. Célunk az volt, hogy a tanulók tapasztalatairól
kiegyensúlyozott képet kapjunk. Lényeges adat, hogy a válaszlapok közül négyen utólagos
javításokat találtunk más kézírással, a nyelvekre vonatkozó válaszokban. Ebbıl arra
következtetünk, hogy volt olyan iskola, ahol nem a lebonyolítási útmutatónak megfelelıen
jártak el, a tanulók válaszait elolvasták, illetve átírták.
5.5.1.1. ábra:
A válaszadók nemük szerinti megoszlása (n = 175)

NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁS

Fiú; 70; 40%

Lány; 105; 60%

A válaszadók tanult nyelvek szerinti megoszlásuk a következıképpen alakult. Elsı idegen
nyelvként 149 fı (66%) angolul, 77 (34%) németül tanult (5.5.1.2. ábra). Második idegen
nyelvként angolt 39 diák (35%), németet 49 (43%), és egyéb idegen nyelvet 25-en (22%)
tanultak (köztük franciát, latint, spanyolt, olaszt).
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5.5.1.2. ábra:
A válaszadók megoszlása az elsı tanult nyelv szerint (n =226)

1. NYELV SZERINTI MEGOSZLÁS

Német; 77; 34%

Angol; 149; 66%

5.5.1.3. ábra:
A válaszadók megoszlása a második tanult nyelv szerint (n = 113)

2. NYELV SZERINTI MEGOSZLÁS
Egyéb; 25; 22%
Angol; 39; 35%

Ném et; 49; 43%

A NYEK évfolyamot követıen a válaszadó 227 fı 1 vagy 2 nyelv tanulását folytatta.
Összesen 168-an (56%) foglalkoztak az angol, 109 (37%) a német, és 21 (7%) diák egy másik
nyelvvel, amelyek között a francia, spanyol, olasz és orosz szerepelt (5.5.1.4. ábra).
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5.5.1.4. ábra:
A nyelvtanulás folytatása a NYEK évfolyamot követıen

MELYIK NYELVET FOLYTATTAD?
Egyéb; 21; 7%

Ném et; 109; 37%
Angol; 168; 56%

A megkérdezett tanulók többsége, 155 fı (68%), az utolsó félévet megelızıen már
elırehozott érettségit tett valamilyen tárgyból, köztük idegen nyelvbıl (5.5.1.5. ábra).
5.5.1.5. ábra:
Az elırehozott érettségik száma és aránya (n = 227)

ELİREHOZOTT ÉRETTSÉGI

Nem; 72; 32%

Igen; 155; 68%

Mivel a felmérés az 5. középiskolai tanév vége elıtt készült, arról kérdeztük meg a tanulókat,
hogy az utolsó félévben milyen nyelvbıl terveznek érettségi vizsgát tenni. Ahogy az 5.5.1.6.
ábrán látható, a többség (103 diák, 43%) nem tervezett érettségit idegen nyelvbıl, mivel azt
már elızıleg letette. Azok közül, akik még nem teljesítették az érettségi követelményeit, vagy
újból próbálkoztak a jobb eredmény reményében, 87 fı (37%) angolból, 44 (18%) németbıl,
és 4 tanuló (2%) más (spanyol, olasz, latin) nyelvbıl tervezte azt.
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Ami az érettségi szinteket illeti, a túlnyomó többség (104 diák, 79%) a középszintet, a többiek
pedig (28 fı, 21%) az emelt szintet célozta meg teljesíteni. Ezek az adatok összhangban
vannak az eddigi eredményekkel: a NYEK évfolyamos tanulók számára kevésbé vonzó az
emelt szintő nyelvi érettségi vizsga, mint az OKM ajánlása nyomán várható lett volna. A
konkrét érettségi vizsgák adatain alapuló elemzésben erre visszatérünk (5.6 rész).
5.5.1.6. ábra:
A májusra tervezett érettségik száma és nyelve

MÁJUSI ÉRETTSÉGI NYELVE?

Angol; 87; 37%
Nem tesz; 103; 43%

Egyéb; 4; 2%

Német; 44; 18%

5.5.1.7. ábra:
A tervezett érettségik szintje

MÁJUSI ÉRETTSÉGI SZINTJE?
Em elt; 28; 21%

Közép; 104; 79%
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5.5.2.

A tanulók elégedettsége az öt tanév eredményeivel

Arra a kérdésre, hogy a válaszadók mennyire elégedettek mindazzal, amit öt tanév alatt a
tanult idegen nyelvekbıl elértek és miért, 201 tanuló adott választ. A válaszokat, tartalmuk
szerint 4 kategóriába soroltuk: 26-an (13%) teljes mértékben elégedettnek vallották magukat,
inkább elégedett 88 diák (44%), félig-meddig van megelégedve 46 (23%) és határozottan
elégedetlen 41 tanuló (20%).
Összegezve: a válaszok 57 százaléka szerint jónak értékelik saját elért eredményeiket a
NYEK évfolyamos diákok, ennél visszafogottabban lelkes további 23 százalék, és
határozottan negatívan értékelte tanulmányait minden 5. diák. A következıkben
részletesebben elemezzük mindazt, ami miatt elégedetlenek és elégedettek a tanulók.
5.5.2.1. ábra:
Mennyire vagy elégedett mindazzal,
amit öt tanév alatt a tanult idegen nyelvekbıl elértél?

MENNYIRE ELÉGEDETT?
Teljesen
elégedett; 26; 13%

Nem elégedett;
41; 20%

Félig-m eddig
elégedett; 46; 23%

Elégedett; 88; 44%

Az elégedetlenség fıbb okaira 107 indokot írtak (szemben az elégedettségre írt 132 indokkal),
amelyeket tartalmuk szerint 9 kategóriába soroltunk (5.5.2.2. ábra). A leggyakrabban említett
okként (55 fı, 51%)) a fejlıdés hiányát jelölték meg, mert úgy ítélték meg visszamenıleg,
hogy jobb tudással kellene rendelkezniük. A megfogalmazásokban igen sok a hasonlóság, de
eltéréseket is találunk közöttük, amelyek az egyéni különbségekbıl, eltérı célokból adódnak.
„Szinte semmit sem tudok.” „İszintén: semmit sem értem el vele.” „Mert az elsı másfél-két
évben semmi újat nem tanultam.” „Magasabb szintet is elérhettünk volna magasabb szintő
nyelvoktatással.” „Sokkal többet kellene tudnom.” „Mert nem értem el azt a szintet, amit
szerettem volna.” „Nem sikerült magabiztos nyelvtudást elsajátítanom.” „Angolból nem
haladtunk eléggé, németbıl túl sok óránk volt, ez nem volt arányban a tananyaggal.” „Nem
tudom gond nélkül használni a nyelvet.” „Középfokú nyelvvizsgát szereztem a 3. év után,
elırehozottan leérettségiztem angolból, de mindennek ellenére nem érzem úgy, hogy kellı
nyelvtudással rendelkeznék.” „Az elkövetkezı években a szintentartás se sikerült. Ettıl
függetlenül szerintem jól tudok angolul. A német és a francia idıpocsékolás volt.” „Nem
értem el semmit, amennyit tudok, azt meg tudtam volna tanulni 'rendes' képzésben.”
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A nyelvtanulási motivációt lényegesen befolyásolja, hogy a tanuló saját szerepét hogyan
értékeli a tanulási folyamatban. Saját szorgalmuk és befektetett munkájuk hiányosságaira 12en utaltak a válaszukban (11%). Például így: „Többet is elérhettem volna, de lusta voltam.”
„Ha szorgalmasabb lettem volna, akkor ezekbıl a nyelvekbıl nagyobb tudással
rendelkeznék.” „Több tanulással elérhetı lett volna az elırehozott érettségi.” „Azt hittem
jobb lesz, és többet fogok tanulni, de ez lehet az én hibám is.” „Kicsit jobban is alakulhatott
volna a dolog, de ez nem csak az iskolán és a tanárokon múlik, hanem a tanulón is
természetesen. Mert nem fektettem elég energiát bele.”
A hiányosságot nem saját hozzáállásában, hanem a tanítás minıségében látta 12 diák (11%),
aki nem saját magát okolta. „Kicsit komolyabban kellett volna venni az oktatást.” „A
nyelvoktatás nem túl hatékony.” „Az elsı évben sokat tanultam, de utána nem fejlıdtem, mert
nem volt hatékony a képzés.” „Mert a túl nagy létszám miatt nem fordítottak elegendı
figyelmet a hiányosságok pótlására.” „A sok tanárváltásban és némelyik tanár
hozzáállásában látom a problémát.” „ha számomra megfelelıbb tanár tanít, jobb is lehetett
volna.” „Mert viszonylag jól megtanultam a nyelvet, de egyben többet vártam volna tıle, mert
4 év alatt is eljuthattam volna ilyen szintre. Kellett volna vmi, ami jobban ösztönöz a
nyelvtanulásra, pld. érettségit kötelezıvé kellene tenni.”
A nyelvvizsga elmaradását tartotta a legfontosabb hiányosságnak 11 válaszadó (10%), és a
tanulók képességei is jól tükrözıdnek az eltérı válaszokban: „Nem tudtam egyik nyelvbıl sem
nyelvvizsgát szerezni.” „Egy felsıfokú nyelvvizsga volt a kitőzött cél, és ezt nem sikerült
elérnem. De szerintem stabil középszintő tudásra tettem szert.” Érdekes módon a
sikertelenséget, mint egy be nem váltott ígéretet élték meg néhányan, amelyhez a NYEK
évfolyamon való részvételnek elegendınek kellett volna lennie. A szülık véleményei között
is találtunk hasonlókat. ”A nyelv tanításával elégedett vagyok, csak az a baj, hogy a megígért
0. év végi nyelvvizsga elmaradt.” „DE!! Bánt, hogy az igazgató úr által beígért középfokú
nyelvvizsgám elmaradt a 0. év végén.”
A tanárváltás miatt volt elégedetlen 6 diák (6%). „Zavaró volt, hogy minden évben más és
más tanár, más és más módszerrel tanított.” „Mert majdnem minden évben új tanárt
kaptunk.” „Mert sok volt a lógás a 9. évfolyamban, majd tanárváltás volt, és csak idén 13.ban kapott az osztály egyik fele normális, tanítani vágyó tanárt. A másik fele az osztálynak
még most se.”
Külön tanárhoz a NYEK évfolyamos tanulás ellenére 5 tanuló (5%) járt. „Mert a
nyelvvizsgához külön tanár segítségére volt szükségem. Németbıl még a középszint sem
menne.” „Mert ha nem jártam volna különórákra, nem közelíteném meg a középszintő tudást
sem.” „Én többet vártam volna, a nyelvvizsgára való felkészüléshez magántanárra volt
szükség.” „Az iskolától nem azt kaptam, amit vártam. Az eredményeimet (elırehozott
érettségi, nyelvvizsga) külön tanár segítségével értem el.”
Az alacsonyabb óraszámot találta elınytelennek 4 válaszadó (4%): „mert az óraszám
lecsökkent”. Túlzottan hosszú idınek tartotta az 5 tanévet a középiskolában 1 diák (1%): „túl
sok volt az 5 év, lankadt a lelkesedésem”, míg 1 másik diák általában másra számított.
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5.5.2.2. ábra:
Az elégedetlenség okai
(összesen 107 válasz)
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Túl sok az 5 év

1

Másra számítottam

1
0

10

20

30

40

50

60

Örvendetes, hogy arra a kérdésre, hogy miért elégedettek, a negatívumok számánál többet,
132 okot adtak meg. A leggyakoribb válaszban a nyelvvizsgák sikeres teljesítését említették
(44 fı, 33%). Bár a nyelvvizsga nem része a közoktatásnak, láthatóan a diákok szemében ez a
siker értékmérıje, illetve ez adott okot az elégedetlenségre is. Például: „A némettel elégedett
vagyok, mert elıre hozott érettségit tudtam belıle tenni emelt szinten, valamint felsıfokú
nyelvvizsgát szereztem. Az angol nyelv területén is sokat fejlıdtem.” „Amit terveztem (a
középfokú nyelvvizsgát) meg is kaptam.” „Sikerült megszereznem a felsıfokú angol
nyelvvizsgát.” „Mindkét nyelvbıl sikeres nyelvvizsgát tettem.” „2 év eltelte után elsıre
sikerült a középfokú nyelvvizsgám, és úgy gondolom, hogy akár a felsıfokú is sikerülhetne.”
„Nem sokan mondhatják el magukról, hogy 10. osztályban felsıfokú nyelvvizsgát tettek és egy
másik nyelvet is egészen jól beszélnek.” „A nyelvi elıkészítı utáni évben sikeres középfokú
nyelvvizsgát szereztem, anélkül, hogy különórára jártam volna. S azóta ezt a szintet továbbra
is tartom.”
Az érettségire kevesebben, mindössze 28 válaszban (21%) utaltak: 18-an általában, vagy a
szintet és a nyelvet is említve. „Kiváltottam az emelt szintő 100%-os érettségit.” „Úgy
gondolom, hogy készen állok az emelt szintő érettségire.” „A középszintő érettségim aránylag
jól sikerült, a szóbeli rész különösen jól.” „Merek emelt szinten érettségizni.” „Jól sikerült a
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középszintő érettségim, most készülök az emeltre.” „Mert le tudtam érettségizni négyesre úgy,
hogy elıtte nem tanultam angolt.” „Mert németbıl eredményes érettségit tettem.”
A kötelezınél korábban sikerrel teljesített érettségit 10-en említették meg (8%): „Mert 11.ben tudtam elırehozott érettségit tenni.” „Az elırehozott érettségi miatt, ami nagyon jól
sikerült. Középfokú nyelvvizsgát sikerült megcsinálni a 2 év után, most pedig a felsıfokú
angol nyelvvizsgámra készülök. Úgy érzem mindez hasznomra fog válni a jövıben.” „Mert
korábban tudtam letenni az érettségit, és így a 13. osztály végén az idegen nyelv helyett másra
tudok koncentrálni és nemzetközi programokon tudtam hasznosítani a megszerzett
tudásomat.”
Magával a nyelvi fejlıdéssel elégedett és úgy érzi, sok mindent megtanult 28 diák (21%).
„Mert sok mindent megtanultam.” „Mindent sikerült elérnem, amit akartam.” „Mert
megszerettem a német nyelvet.” „Elmélyíthettem a német nyelvtudásomat és megtanultam az
angolt is.” „Összehasonlíthatatlanul jobban tudok angolul, mint ismerıseim, akik nem nyelvi
elıkészítı évfolyamon végeztek.” „Teljesen kezdı szintrıl egy magas nyelvi szintet sikerült
elérnem.”„A beszédkészségem sokat javult, nyári munkáim során és késıbbi munkáim során
fel tudom használni a tanultakat.”
5.5.2.3. ábra:
Miért elégedettek a válaszadók?
(összesen 132 válasz)
Nyelvvizsga

44

Fejlıdés / sok mindent megtanultam

28

Nyelvhasználat / Nyelv hasznosítása

19

Érettségi

18

Elırehozott érettségi

10

Jó pedagógus/jó oktatás

9

Felvételi egyetemre/fıiskolára

3

Emelt óraszám
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A nyelvtudás megtapasztalt hasznára, eszközként történı használatára 19 válaszban (14%)
utaltak. Például: „Hasznosnak tartottam, mert gyakran támaszkodhattam rá.” „Angolból
összehasonlíthatatlanul jobb a tudásom, mint a NYEK elıtt, biztonsággal tudom bármikor
használni. A spanyolt még nem érzem ilyen szinten, de mindenképpen egy erıs, stabil alappal
rendelkezem, amire még lehet építeni.” „Mert az eddigi tapasztalataim alapján sokkal jobban
kommunikálok külföldiekkel és nem jelentenek gondot a nemzetközi ügyintézések sem.” „A
nyelv sokszor jól jött külföldön.” „A hétköznapokban jól használható tudást értem el.” „Ha a
jövıben szükségem lesz az idegen nyelvre, biztosan tudni fogom majd használni, nem lesznek
problémáim.” „Mindkét nyelven tudok kommunikálni.
9 diák (7%) említette meg nyelvtanárai szerepét a sikerei elérésében. „A tanár megtette, amit
csak tudott.” „Az oktatás magas színvonalú volt, jó tanárok voltak és sok óra.” „Mert olyan
tanárt kaptam, akinél a németet jól meg tudtam tanulni.” „A tanáraim mindig megpróbálták
kihúzni belılem a maximumot és mindenben segítettek.” „Mert nagyon jó tanáraim voltak és
nagyon jól megtanították a nyelvet.”
A felsıoktatásba történı bejutás lehetıségére 3 válaszadó (2%) utalt, míg 1 fı (1%) az emelt
óraszámot jelölte meg elégedettsége okaként. „Mert letettem az emelt szintő érettségit német
nyelvbıl, illetve eljutottam arra a szintre, hogy egyetemen megjelölhettem a germanisztika
alapszak német szakirányt.” „Mert már nemcsak az anyanyelvemen tudok kommunikálni és
rájöttem, hogy szeretek nyelveket tanulni. Egyetemet is eszerint választottam.” „Szerintem az
oktatás szintje megfelelı volt, sikerült megszereznem a középfokú nyelvvizsgát és az angol
nyelvvel szeretnék késıbb foglalkozni (anglisztika szakra jelentkeztem).”

5.5.3.

Mire emlékeznek legszívesebben az elsı tanév élményei közül?

A következı kérdésben arra kértük a tanulókat, gondoljanak vissza az elsı tanévre
(2004/2005), és írják le, mire emlékeznek a legszívesebben. Összesen 243 választ kaptunk,
amelyeket tartalmuk szerint 14 kategóriába soroltunk be. Mindössze 9 válaszadó (4%) nem
talált említésre méltó kellemes emléket („nincs nagyon emlékezetes pillanat”), a többiek
jórészt kellemes emléket idéztek fel. A válaszokból jól látható, hogy a tanulók emlékezetében
nem kizárólag az idegen nyelvi foglalkozások jelentették a legkellemesebb élményeket.
A leggyakoribb kellemes emlékek a tanításhoz és tanuláshoz kötıdnek 37 említéssel (15%). A
diákok szövegeibıl a kommunikatív nyelvtanítás eljárásairól, önmagukban motiváló, érdekes
feladatokról, autentikus anyagok használatáról olvashatunk leggyakrabban. „Angol együttesek
hallgatására és dalszövegek fordítására.” „Angol szokások megismerése.” „Az elsı
idegennyelv keretében társalgást, országismeretet és nyelvtant is tanultunk.” „A sok
interaktív angol órára, kulturális témákat is feldolgoztunk.” „A laza beszélgetıs és a
nyelvtani órák keveréke.” „A német órákon csinált szituációs feladatokra. Ezek a feladatok
bátorságot adtak, hogy ne féljem szóban is használni a tudásom.” „Egy órai szituáció, angol
nyelven nyomozósat játszottunk.” „A sok internetes óra, angol nyelven levezésre
külföldiekkel.” „Prezentáció készítés, idegen nyelven beszélhettem egy témáról, dalok
hallgatása, gap-filling.” „Angol szókitalálós játékokra.” „A németnyelvő színdarabokra.”
Néhány szívesen felidézett élményrıl adott válaszban az egyes alapkészségek fejlesztésére is
kitértek a diákok. Például: „A sok hallás utáni szövegértés órákra, amiket az 1-es teremben
folytattunk. A jó felszerelésnek köszönhetıen sokat javult a beszédünk.” „Az olvasási órákra.”
„A társalgási órákra, nagyon jók voltak.” A gyakori fordítást két diák említette, de nehéz
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eldönteni, vajon valóban kellemes élményként élték-e meg, amirıl írtak. „Nagyon sok
fordítás volt.” „Copy and translate.” Hasonlóképpen kritikával kezelendı, mennyire tartották
kellemesnek a válaszadók a következı két válaszban leírt emlékeiket. „A legviccesebb dolgok
azok voltak, amikor még maguk a tanárok sem tudták, hogy éppen mit és hogyan is kéne tenni,
hiszen ez akkor egy új rendszer volt és sokszor jó érzés volt, hogy velünk 'másként' bántak.
(Még a többi évben is).” „A napi 5 óra alatt 3 órán filmnézés, majd hazamenés. Délután
külön tanárhoz járás súlyos összegért.”
Az osztálytermi folyamatokról szóló válaszok számához hasonló számú (34, 14%) válaszban
írtak az osztályközösségrıl és baráti kapcsolataikról. Ez utóbbi a NYEK évfolyam egyik
elınyeként a nyelvtanárok és diákok véleményeiben visszatérı mozzanat. „Az angolórák
kellemes hangulatban teltek, közel kerültünk a csoporttársakkal.” „Új barátok
megismerésére.” „A közösségre. Az órák érdekesek voltak, de nem éreztem nehéznek, kitőnı
tanuló voltam, angolból is 5 voltam, és 3 érettségiztem. Ez elmond mindent.” „Arra, hogy kis
létszámú volt az osztály és a tanítás, tanulás hatékonyabb volt.” „A csoportbontás miatt
kevesebben voltunk, jobban összekovácsolódtunk, de osztályszinten sem voltunk sokan, így
családias hangulatot tudtunk teremteni.” „Feloldódtak az eddigi gátlásaink és jobban
megismerhettük egymást a sok nyelvórán.”
A tanulás és a nyelvórák mellett a szórakozásra is szívesen emlékeznek a tanulók (29 fı,
12%). „Az elsı napra, a kirándulásokra, szalagavatókra.” „A délutáni sportfoglalkozásokra.
(röplabda,
tömegsport).”
„Az
osztályommal
eltöltött
közös
programokra.”
„Osztálykirándulásra.” „Nagyon szívesen gondolok vissza az iskolán kívüli programokra.
Rendszeresen jártunk múzeumlátogatásokra, rengeteg délutáni filmvetítés volt az akkor tanult
tananyag kiegészítésére, de ez mind az öt évben megmaradt”
Szintén 29-szer (12%) említették meg, hogy kevés tantárgyat kellett tanulniuk. „Arra, hogy
azzal kellett a legtöbbet foglalkoznom, ami amúgy is érdekelt (ez persze az angol nyelv és az
informatika).” „Kevés tantárgyunk volt.” „Jó volt, hogy nem kellett annyit foglalkozni
számomra nem túl érdekes és hasznos tantárgyakkal. Nem voltak 'töltelék' órák: ének,
média… Szóval jobban tudtunk koncentrálni az angolra.” „Nem voltak a nyelvórákon kívül
más megerıltetı tárgyak.” „Jó volt, hogy csak a németre lehetett koncentrálni.” A
pozitívumhoz is kötöttek néha kritikus megjegyzést: Például: „Kevés tantárgy volt, némiképp
visszaesés volt az általánoshoz képest, de a heti 12 óra angol biztos nem volt hiábavaló.”
Konkrétan 19 válaszban (8%) tettek említést a nem nyelvi órákról, amelyekrıl kedvezıek
voltak az emlékeik. Például: „a számítástechnika órákra”, „a gépírás órákra”, „az önismeret
órákra”, „tanulásmódszertan órákra”.
A nyelvtudás, mint a sikerélmény forrása, az elsajátítási motiváció, valamint a nyelvvizsga,
mint kiemelkedı és említésre méltó emlék 18 tanuló (7%) válaszában fordult elı. „Arra a
pillanatra, amikor áttört a belsı akadály és folyékonyan kezdtem angolul beszélni. Addig csak
tanultam, de nem állt össze a kép.” „Fél év után alig fél óra alatt tudtam már fogalmazásokat
írni, pedig elıtte alig tudtam még szótárral is valami helyeset összeizzadni.” „Az angol
nyelvő filmeket az elsı év végére jobban megértettem, mint korábban.” „A fınyelv igen
intenzív volt akkoriban, impozáns volt látnom a saját rohamos fejlıdésem.” „a volt
osztálytársaimra és arra, hogy azt a nyelvet kezdhettem el tanulni, amit mindig is szerettem
volna.” „Folyékonyan tudtam angolul beszélni.” „A nyelvvizsgámra és az emelt
érettségimre.”
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Az idegen nyelvi foglalkozásokra általában szintén 18 diák (7%) tért ki válaszában. „Azokra a
csodálatos németórákra:)”. „Az elsıre 'ijesztınek' tőnı heti 15 órára szívesen emlékezek
vissza, mert nagyon változatosan teltek.”
5.5.3.1. ábra:
A NYEK évfolyam legszívesebben felidézett emlékei
(összesen 243 válasz)
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A nyelvórák kellemes hangulatát 16-an említették (6%). „Az angol órák nyugodt, intim
légköre.” „Jó hangulatú órákra, jó ütemben haladtunk a nyelvtannal.” „Az órák jó
hangulatban teltek, és olyan témák megbeszélésére is idınk jutott, amelyre 5 órás nyelvi
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tagozaton valószínőleg nem lett volna lehetıség.” „Fesztelen, vidám hangulat.” „Az órák
hangulatára. Sosem ültünk be órára úgy, hogy izgultunk vagy féltünk volna.”
Hasonló okok miatt 9 diák (4%) emlékezett vissza a NYEK évfolyamra, mint laza, stressztıl
viszonylag mentes tanévre, de a válaszok között lényeges eltérések vannak. „Nem volt nagy
hajtás, nem kellett sokat tanulni.” „Kötetlenebb volt, mint a késıbbi évek.” „Laza év volt.”
„Könnyő volt, mert angolból volt pár év elınyöm, a heti 17 óra angol jelentısen fejlesztette a
nyelvtudásom.”„Lazaságra, miután a NYEKen nem buktatnak”.
A célnyelvi környezethez, tanulmányúthoz 10 válasz (4%)
kötıdött. Például: „a
németországi útra”, „a cserediák programra”, „angliai utazás”, „az ausztriai
kirándulásra”, „a kronachi testvériskolánkba történı egyhetes utazásra, amely a cserediák
program keretében valósult meg.”
Konkrétan a nyelvtanárokhoz kapcsolva 11 kellemes emléket (4%) idéztek fel. Közülük 6
anyanyelvi tanárhoz („A lektoros angolórákra, ahol anyanyelvi tanárokkal tanulhattuk az
angolt.” „A nyelvi lektorunk bevezetett a nyelv rejtelmeibe, az órák vidáman teltek.”), 5 pedig
nem anyanyelvő pedagógushoz kötıdött („XZ tanár úrra és szigorú, de annál jobb tanítási
módszereire”, „az osztályfınökre és az osztályra”, „abban az évben voltak jó
nyelvtanáraink”).
A kemény követelményekrıl 4 diák írt (2%), de nem egyértelmően pozitív élményként.
„Nincsenek jó emlékeim. Ez az év számomra nagyon nehéz volt.” „Legszívesebben azokra az
órákra gondolok, amikor egy kicsit kiszakadtunk a napi 3-4 nyelvi óra alól és valami mással
foglalkozhattunk. Ugyanakkor nagyon emlékezetesek a nyelvi órát megelızı percek, amikor
tudtuk, hogy felelés lesz.” „Tömény volt, így arra, amikor volt egy kis változatosság.”
„Amikor az órarendben megláttuk a 16 órát, az arcokat.”

5.5.4.

Milyen területen fejlıdtek igazán jól a NYEK évfolyamon?

Arra a kérdésre, hogy véleményük szerint milyen területen fejlıdtek igazán jól, a tanulók
összesen 310 területet jelöltek meg válaszaikban, ami már önmagában örvendetes tény, és
közülük összesen 16 (5%) válaszolta azt, hogy nincs olyan terület, amit megemlíthetne.
Például: „Semmilyen területen nem éreztem komoly fejlıdést. Az elsı tanév egy gyenge
ismétlés volt számomra angolból.” A válaszok jelentıs része 1-2 szavas volt. Véleménye
szerint „mindenben” fejlıdött 10 válaszadó (3%). Például: „Az addig szerzett tudás
rendszerezése, képet kaptam a tudásomról.”
A használható nyelvtudást, és az egyes alapkészségeket összesen 118 diák (38%) említette
válaszában. Ezen belül a kommunikációs képességet és beszédkészséget 76 tanuló jelölte
meg. „A szóbeli kifejezıkészségem, önállóan képesek vagyunk 1-1 témáról beszélni. (megvan
hozzá a szókincsünk, nyelvtan).” „Elsısorban szóban. Ha nem is tudtam eleinte tökéletesen
alkalmazni a nyelvtant, akkor is el tudtam mondani, amit szerettem volna.” „Nyelvhasználat,
meg merek szólalni.” „A tanáromat sosem felejtem el, rengeteget segített, sokat jártunk
Londonba is. Minden évben szervezett egy utat és az elég segítség volt a kommunikáció terén.
Én meg sem mernék szólani külföldön, ha ez a tapasztalatom nem lett volna meg.”
Az íráskészségük fejlıdésérıl 15 diák számolt be. A beszédértés területén ért el komoly
fejlıdést 14 diák. „Jó érzés, hogy megértem az angol zenéket, ha egy turista segítséget kér,
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útba tudom igazítani és fordítva.” Az olvasott szöveg értésében fejlıdött jelentısen 13 tanuló,
míg általában az idegen nyelvet és a 2. nyelvet 48-an jelölték válaszukban.
5.5.4.1. ábra:
Milyen területen fejlıdtek jól a nyelvi elıkészítı évfolyamon?
(összesen 310 válasz)
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A szókincse gazdagodásáról 40 tanuló számolt be, és az önbizalma lett lényegesen erısebb 4
tanulónak: „szókincs, merek angolul beszélni”, „szókincs, beszédkészség, önbizalom”.
Nyelvtanban erısödött elsısorban 30 diák: „a nyelvtani alapok tisztázódtak.” Fordításban
érezte magát lényegesen jobbnak 1 fı.
A nyelvtanuláson túli fejlıdésrıl 38 tanuló (12%) adott számot: ık más tantárgyakból jeleztek
elırelépést vagy tanulási módszerekben gazdagodtak (5 diák, 2%). Például: „Javult az idegen
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nyelvhez való viszonyulásom és erısödtek a humán tantárgyakban elért érdemjegyeim.” „Úgy
érzem, hogy sokat fejlıdtem ez alatt az egy év alatt megismertem a tanáraimat, az
elvárásaikat és a 4 éves tananyagot már úgy kezdtem el megtanulni, hogy tudtam mik az
elvárások azzal kapcsolatban. Ennek következtében a tanulmány átlagom sokat javult.”

5.5.5.

Milyen területen nem érték el, amit szerettek volna?

Arra a kérdésre, hogy milyen területen érzik úgy, hogy nem érték el, amit szerettek volna, 47
diák válaszolta, hogy nincs ilyen, tehát 20 százalékuk szerint mindenben fejlıdtek (5.5.5.1.
ábra).
5.5.5.1. ábra:
Milyen területen érezted úgy, hogy nem érted el, amit szerettél volna?
(összesen 232 válasz)
47

Nincs ilyen

38

Idegen nyelv / 2.nyelv

36

Nyelvtan

31

Nyelven kívüli más óra
Beszédkészség /
kommunikáció

21
20

Nyelvvizsga

13

Mindenben
Hallott szöveg
megértése

8
7

Szókincs

4

Elırehozott érettségi
Íráskészség /
fogalmazás

3
2

Fordítás
Rendszerezett tudás /
tanulási módszerek

1

Szövegértés / olvasás /
olvasott szövegértés
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A többi 185 válasz közül 13 (6%) egyértelmően negatív: ık kudarcként értékelik a NYEK
évfolyamot. Egy diák például így fogalmazta meg önértékelését: „Minden területre igaz ez. A
kezdeti nehézségek és kudarcok nagyban befolyásolták tanulmányaimat.”
Általában az idegen nyelvet, illetve a második nyelvet 38 tanuló említette (16%). Például:
„Nem élveztem igazán az órákat, mert nem mindenki volt azonos tudásszinten.” „Nem volt
lehetıség tesztelni magunkat, külföld.” „A fejlıdés üteme lassú volt.”
A remélt nyelvvizsgát nem sikerült teljesítenie 20 fınek (9%), és 4 (2%) elégedetlen amiatt,
hogy nem tett elırehozott érettségi vizsgát. Például: „Nem tudtam nyelvvizsgát tenni, bár úgy
gondolom, hogy akkor sikerült volna; viszont ma magántanár nélkül már nem.”
Az alakészségek területén úgy érzi, beszédkészsége, kommunikációs képessége nem fejlıdött
21 tanuló (9%). Például: „Nem tudok anyanyelvi szinten beszélni és hiányolom a folyamatos
nyelvtan gyakorlást.” Beszédértésben nem érte el célját 8 diák (3%). Az íráskészség területén
nem érte el, amit szeretett volna 3 (1%), olvasott szöveg értésébıl nem fejlıdött
várakozásainak megfelelıen 1 tanuló, fordításból 2. Szókincse fejlıdésével elégedetlen 7 fı
(3%). Például: „Szókincs. Hiába tanultunk rengeteg szót, nem sokat tudok hasznosítani, talán
azért, mert nem használtam eleget.” „Változatos kifejezések idegen nyelven.”
Nyelvtanból érzi magát sikertelennek 36 diák (16%). Például: „A nyelvtani rész még nehezen
megy, és rossz hatással van vagy volt rám, hogy egyszerre több angoltanár is tanított.”, és
más tantárgyból elégedetlen az eredményeivel 31 válaszadó (13%). Például: „A többi
területen sokat felejtettem, elszoktam a tanulástól.” Tanulásmódszertanból érzi lemaradását 1
fı.

5.5.6.

Hogyan értékelték a diákok az elsı tanévet?

Az NYEK évfolyam értékelésére szolgáló kérdésre összesen 228 választ kaptunk. Összesen
128 (56%), azaz a válaszok több, mint felében, elégedetten értékelték a NYEK évfolyamos
tapasztalataikat. A leggyakoribb összbenyomás szerint 93 tanuló (41%) érezte úgy, hogy
megérte a NYEK évfolyamos munka, hasznosnak tartotta a befektetett munkát, mert érezte a
fejlıdést, de a válaszokban néhol kevésbé pozitív felhang is megjelenik, például: „Imádtam.
Nagyon jó volt, igaz nehéz, de megérte.” „Sokat fejlıdött az angolom, bár heti 12 óra tanulás
mellett még magasabb szintre is el lehetett volna jutni.” „Én sokat fejlıdtem, mert szinte a
nulláról kezdtem, de osztálytársaim kb. 80%-a nem sokat fejlıdött, mert ık felkészültebbek
voltak. Nekem jó volt.” „Örültem, hogy ezt a szakot választottam. Sokkal bátrabban szólaltam
meg angolul, mint elıtte.” „Az összbenyomásom negatív volt, de amikor sikeresen letettem a
nyelvvizsgámat még a nyár végén, akkor úgy éreztem, hogy megérte.” „Meglepı volt, hogy
egy év alatt egészen jól meg lehet tanulni egy nyelvet.” „Nagyon pozitív, egy év alatt
hatalmas mértékő német nyelvtudásra tettem szert, úgy hogy elıtte soha nem tanultam
németet.” „A sok nyelvórának megvolt az eredménye, hiszen a következı évben részt vettem
egy diákcsere programban, ahol megbizonyosodhattam róla, hogy megértem és megértetem
magam angol nyelven más nemzetekkel.”
Fıként a jó közösség és a pozitív légkör miatt tetszett 35 diáknak (15%) a NYEK évfolyam.
Például: „Pozitív volt, az osztályközösség, illetve a légkör egyre élvezhetıbb lett.” „Elég
furcsa volt egy új közösség, és természetesen új hely. Az elsı év inkább a beilleszkedésrıl és
az alkalmazkodásról szólt. Egy hasznos, és mindenféleképpen izgalmas év volt.” „Pozitívan
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értékelem, mert minden úgy volt, ahogy azt megígérték (emelt óraszámú idegen nyelv,
informatika, készségfejlesztı tantárgyak, pl. Tanulásmódszertan).” „Nagyon sok volt a
hiányosságom, de a tanárok segítségével próbáltam leküzdeni az akadályokat.”
5.5.6.1. ábra:
Az elsı tanév holisztikus értékelése
(összesen 228 válasz)
Megérte / hasznos volt /
eredményes/fejlıdtem

93

Tetszett – pozitív:
osztályközösség, légkör

35

Nem rossz, de lehetett
volna jobb is

25

Fárasztó / nehézkes /
hosszú / túl sok nyelvóra

21

Lassan haladtunk /
idıpocsékolás/felesleges

19

Negatív –nem hozta meg
a várt eredményt /
csalódás

19

Könnyő / laza év / jó
eredmények
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25 tanuló (11%) úgy értékelte, lehetett volna jobb is. A válaszokból sok egyéb részlet kiderül
a konkrét kontextusról. „Egy tárgyból hatalmas tudásra tettem szert (német), de nem
hallottam eleget az élı nyelvet, csak az irodalmit.” „A heti 12 óra angollal elégedett voltam,
de a 2. nyelvbıl hiányzott egy heti 2 órás szintentartó. Helytörténetbıl szinte semmit sem
tanultunk, az anyanyelvi beszédkultúra helyett hasznosabb lett volna irodalmat tanulni.” „A
nyelvórákkal elégedett voltam, de a szintentartókkal nem.” „Sok élménnyel gazdagodtam, de
nem adott semmi pluszt az évfolyam.” „Idegen nyelvbıl jó volt, a többi tantárgy
szempontjából azonban idıpocsékolás.” „Összeszokásban nagyon fontos volt, viszont
tanulmányilag gyenge.”
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Fárasztónak, túl hosszúnak tartotta a NYEK évfolyamot 4 év távlatából 21 válaszadó (9%).
„Nehézkes, fárasztó és örültem, hogy vége. Vártam más tantárgyakat.” „Hosszú volt és
elment a kedvem az angoltanulástól.” „Nehéz és megterhelı. 3 egymást követı órán
megfelelıen koncentrálni és sok dolgozatot írtunk.” „Az elsı tanév nagyon rossz és nehéz volt
számomra, így tanév végén el akartam menni más iskolába.” „Túl sok oldalról kaptuk az
oktatást, akik módszereikben, tempójukban és hozzáértésükben is nagyon különböztek.”
„Nehézkesen lefolyó mégis a tanulmányok terén elég könnyő év volt. Nehéz volt tanáraimnak
áthidalni a különbözı nyelvtudású diákok közötti őrt, így aki kicsit többet tudott elég sokat
unatkozott.”
Ennél is negatívabban ítélte meg a tapasztalatokat az a 19 diák (8%), aki feleslegesen
elpazarolt idıként határozta meg az intenzív nyelvtanulással töltött tanévet. „Feleslegesnek
éreztem”, „elfecséreltem egy évet”, „idıpocsékolás”, „nem érte meg elpazarolni azt az évet,
a 10.-ben ugyanazt tanultuk.” „Fölöslegesnek találtam, mert ha valaki akarja komolyan
tanulni a nyelvet, akkor a plusz év nélkül is sikerül.”
Szintén 19 diák (8%) fogalmazta meg, hogy miért okozott neki csalódást az elsı év. „Idén se
tanultam meg angolul.” „Nem hozta meg a várt eredményt, nem volt hatékony az angol
tanítás.” „A várt tudást nem tudtuk megszerezni.” „Mínusz 1 év az életembıl feleslegesen.”
„Csalódott voltam a sikertelen nyelvvizsga miatt.” „Nem voltam elégedett, hiszen akkor még
az általános iskolában angolt tanultak egy csoportba kerültek a kezdıkkel.”
Lazán eltöltött könnyő évként értékelték a NYEK évfolyamot 16-an (7%). „Jó móka volt.”
„Egy lazább év volt, mert csak az angol volt a fontos és más tárgyak a háttérbe szorultak.”
„Egy kellemes, lazító, bemelegítı évként.” „Volt egy laza évem, szerettem.” „Egy laza év,
számomra nagyrészt ismétléssel, kivéve az informatika oktatást.” „Tetszett a kevés óraszám,
de késıbb rájöttem, hogy szinte pótolhatatlan lemaradásaim vannak más tantárgyakból.”

5.5.7.

Hogyan értékelték a diákok a NYEK évfolyamot követı 4 tanévet?

A feltett kérdésre összesen 236 választ adtak a tanulók. A pozitívumokat tartalmazó válaszok
száma ezek között 96 (41%), például. „Sokkal könnyebb volt elkezdeni a négy év tananyagát,
hiszen már nem új környezetbe kellett járnom, hanem az egy év alatt megszokott helyre. Nem
egybıl szakadt rám a teher, hanem szépen fokozatosan.”, közepesen jónak 11 százalék (27
válasz) tartotta.
Eredményekrıl 49 válaszadó (21%) számolt be. Szerintük hasznosnak bizonyult a folytatás is,
sikerült tovább fejlıdniük. „Sokat rontottam, de a nyelvek területén szerzett tapasztalatokat
jól tudtam hasznosítani.” „Nyelvi szempontból hasznos volt a NYEK, de a többi tantárgyból a
négyéves tananyagot 5 évre osztanám, hogy legyen elég idı elmélyedni a tananyagban.”
„Elégedett vagyok, de nem volt jól felépítve a folytatás és ezért nem lett meg a nyelvvizsga.”
„Ha újra kezdhetném az utóbbi 4 tanévet, akkor arra törekednék, hogy ugyanolyan
sikerélményeim legyenek, mint a NYEK évfolyamon.” „Nem volt rossz. A tanáraink
maximálisan felkészítettek minket.”
Úgy értékelte, hogy szükséges és hasznos volt a plusz egy tanév ahhoz, hogy jobban
elmélyüljön a tananyagban és átgondolja, mit szeretne 9 válaszadó (4%). A
megfogalmazásokra álljon itt néhány példa. „Megérte + 1 évet tölteni a középiskolai
rendszerben.” „Úgy gondolom több ismeretet is tudtam szerezni, mivel 5 évig jártam ebbe az
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évfolyamra, több idım volt a kötelezı olvasmányok elolvasására és az érettségire való
felkészülésre.” „Örülök, hogy plusz egy évvel több idım volt eldönteni, mit kezdjek az
életemmel.” „Tanulmányaimban pozitív elırehaladást mutattam, és számomra jól jött ez a
plusz egy év ahhoz, hogy megkomolyodjak és felnıjek a rám váró feladatokhoz.” „Azért
hasznos, mert több idınk volt eldönteni a folytatást, ill. az érettségit is érettebben írhatjuk
meg.”
Szintén elınyökrıl számot be az a 23 tanuló, (10%), aki a jó osztályközösségben tapasztalt
kellemes légkört emelte ki. „Az emelt szintő órák száma kellemesebbé tette a hétköznapokat.”
„Kevésbé pozitívan, többször gondolkodtam iskolaváltáson, de végül az osztályközösség miatt
maradtam.”
Elırehozott érettségit és nyelvvizsgát 10 tanuló (4%) említett, de a válaszokban az elıny, amit
a korábban letudott vizsga jelentett, kevésbé elınyös eredménnyel is járt. „A sok elırehozott
érettségi után elég unalmas az utolsó évem. „Könnyebb volt elvégezni a gimnáziumot úgy,
hogy már megvolt a nyelvvizsgám.” „Elégedett vagyok, több tárgyból is elırehozott érettségit
tudtam tenni, németbıl nyelvvizsgát is tudtam szerezni.” „Nagyon hasznos volt a sok
elırehozott érettségi miatt.”
Amolyan „jó is, meg nem is” választ 27-en adtak (11%). „Közepesen, az elvárásaimnak
megfelelıen.” „Elment.” „Nem könnyebb vagy nehezebb mintha nem jártam volna NYEKre.”
„Változó, voltak jó és rossz pillanatok is.” „Teljesen átlagos, tanulással teli évek voltak.”
A negatív értékelések között leggyakrabban (40 említéssel, 17%) a várt eredmény miatti
csalódásukat fogalmazták meg a válaszadók, illetve a tanulási folyamat megszervezésével és
tartalmával kapcsolatban voltak kritikusak. „Többet vártam volna a második nyelv
tanításában.” „Negatívan, az oktatás túl laza volt.” „A második évben angolul tanultuk a
gépírást és a matematikát. Az angol matek nem volt igazán jó, mert matematikából sokaknak
problémája van - és nehezebb az angol magyarázatot megérteni.” „Nem volt jól szervezett,
emiatt magánórákra kellett járnom, hogy le tudjam tenni a felsıfokú nyelvvizsgát.” „Gyakori
a tanárváltás, nem volt túl sikeres a nyelvtanulás (1. nyelv) terén, a német órák száma nagyon
lecsökkent.” „Unalmassá váltak az órák.” „Ambivalens, +1 évet nyertem a továbbtanulás
szempontjából, de nyelvekbıl nem fejlıdtem annyit, amennyit szerettem volna.” „Nem
megfelelıek a tanárok és a 3. nyelv nem feltétlenül szükséges.” „Irodalmat többet kellett
tanulni, mint idegen nyelvet, ez nagy csalódás volt.”
A lassú haladásra és idıpocsékolásra panaszkodott 9 tanuló (4%): „Sokkal lassabban
fejlıdtem tovább.” „Alacsony követelmény, idıpocsékolás.” „Elfecséreltem 4 évet.”
Másképpen fogalmazott, és soknak tartotta az 5 évet a középiskolában összesen további 7 fı
(3%). „Tavaly, amikor már "el kellett volna mennünk", nagyon nehéz volt.” „Minden
ugyanúgy zajlott, mint egy 4 éves gimi, de vesztettem 1 évet.”
Fárasztónak, túl hosszúnak tartotta az 5 tanévet 30 diák (13%). „Sokat kellett behozni, illetve
újratanulni az egy év kiesés miatt.” „Nagyon nehéz volt visszarázódni, sokat felejtettem, ezért
rosszul sikerült a második évem.” „Az egyetlen negatívum, hogy az 5. év már soknak tőnik.”
Ezzel szemben 9 tanuló véleménye szerint szükséges volt a plusz 1 tanév.
A NYEK évfolyam utáni óraszám csökkenést 27 tanuló (11%) említette meg. Az egyes
válaszok között igen lényeges a különbség, mivel egyik iskolában továbbra is emelt
óraszámban tanultak, mégis negatívan hatott a válaszadóra, hasonlóan ahhoz, akinél meg is
szőnt a nyelvtanulási lehetıség. ”Az angol tanulás elveszítette kezdeti hatékonyságát, mert az
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órák száma nagyon lecsökkent.” „Az elsı év után lecsökkent az óraszám és ez visszaesést
okozott.” „Leeresztettem, mert az emeltszintő angol után csak heti 6 órában tanultuk a
nyelvet.” „Átlagos volt, de az elsı nyelv oktatásának intenzitása visszaesett majd meg is
szőnt.” „Nyelvek területén elég kaotikus volt. Megszüntették a szintentartást, eközben
köteleztek a franciára, amit késıbb szintén megszőntettek. Ez nekem nem gond, mert
használom az angolt, így nem felejtem el.”
5.5.7.1. ábra:
Hogyan értékeled ma a folytatást a NYEK évfolyam után (az utóbbi 4 tanévet)?
(összesen 236 válasz)
Megérte / hasznos volt /
eredményes/fejlıdtem

49
40

Fárasztó / nehézkes /
hosszú / túl sok nyelvóra

30
27

Nem rossz, de lehetett
volna jobb is

27
23

Elırehozott érettségi /
nyelvvizsga

10
9

Lassan haladtunk /
idıpocsékolás/felesleges

9
7

Könnyő / laza év / jó
eredmények

5
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Hogyan döntenének ma?

A NYEK évfolyam és az azt követı 4 tanév értékelése után eldöntendı kérdésre kértünk
választ. Ha ma kellene dönteniük, akkor is a nyelvi elıkészítı évfolyam mellett döntenének136

e? A válaszok közel azonos arányban az igenek és nemek mellett szóltak (5.5.8.1. ábra). A
224 válaszból 108 (48%) az igen, 102 (46%) a nem, és 14 diák (6%) bizonytalan. Ez a
megosztottság hasonló arányú a felmérés más fejezeteiben kapott adatokhoz. A diákok
nagyobb mintás internetes kérdıívre adott válaszaiból hasonló arányú képet kapunk, a szülık
véleményeinél ennél valamivel pozitívabb az eredmény (63% igen, 36% nem és 1% nem
tudja).
5.5.8.1. ábra:
Ha ma kellene döntened, akkor ma is a nyelvi elıkészítı évfolyamot választanád?

ÚJRA EZT A KÉPZÉST VÁLASZTANÁD?

Nem ; 102; 46%

Igen; 108; 48%

Nem tudja; 14; 6%

5.5.9.

Mi lenne ma másképpen?

Az elızı kérdésre kapott válaszok kiegészítése, indoklása céljából azt is megkérdeztük a
tanulóktól, hogy szerintük mi lenne ma más, ha nem jártak volna a NYEK évfolyamra. A
kérdésre 241 választ adtak. Ezek tartalmukban 4 kategóriába csoportosíthatóak. Semmi
különbség nem lenne 16 tanuló (7%) szerint. Például: „a nyelvet akkor is tudnám ennyire”.
A válaszban a megszerzett elınyöket emeli ki 125 válaszadó (52%). Nem rendelkezne
elırehozott érettségivel 41 tanuló (17%), nem lenne ilyen jó nyelvtudása 84 fınek (35%),
illetve nem tudna jól egy nyelven. „Makognék egy nyelven.” „Tavaly még a jövıre nézve más
terveim voltak. Érettebbnek érzem most magam a döntésre, mint tavaly.” „Sokkal kevesebb
lehetıségem lenne a jövıben, nehezebb lenne egyetemre/fıiskolára bejutni, rengeteg
élménnyel szegényebb lennék, nem vehettem volna részt diákcsereprogramban.”
A válasz tartalma arra utal, elınyösebb helyzetben lenne ma 100 diák (41%), ha nem járt
volna NYEK-re: ık úgy gondolják, már érettségiztek volna, felsıoktatásban tanulnának, és
nem pazaroltak volna el egy tanévet. „Más osztályba jártam volna és ma már egyetemen
lennék, bár így érettebb fejjel vágok neki a felsıoktatásnak. DE! Úgy érzem, hogy nekem már
nem itt (gimnáziumban lenne a helyem).” „Fıiskolára járhatnék, dolgozhatnék, független
lehetnék, és nem rostokolnék közel 20 évesen egy középiskolában.”
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5.5.9.1. ábra:
Mi lenne ma más, ha nem jártál volna nyelvi elıkészítı évfolyamra?
Nem lenne
elırehozott
érettségim ; 41;
17%

MI LENNE MÁS?
Sem m i; 16; 7%

Fıiskolára/egyete
m re
járnék/m eglenne
az
érettségim /nem
pazarolok fel egy
évet; 100; 41%

Nem tudnám
ennyire a
nyelveket; 84; 35%

5.5.10. Hogyan hatott a NYEK évfolyam a többi tantárgyra?
Mivel a NYEK évfolyam a középiskolai tanulmányok integrált része, hatással van a tanulók
elımenetelére a többi tantárgyból. Annak feltárására, hogy miképp hatott az intenzív
nyelvtanulással töltött tanév az egyéb tárgyak tanulására, errıl is megkérdeztük a végzıs
diákokat. A kapott 220 vélemény négy kategóriába oszlott meg (ld. 5.5.10.1. ábra).
Pozitív hatást érzékelt 55 diák (25%). „Jó irányba befolyásolta mindenképp, mivel az
érettségire való felkészülésem is meghosszabbodott és több ismerettel gazdagodtam.”
„Rákaptam a tanulás izére”. „Könnyebbé tette más nyelv tanulását.” „Érettebben álltunk a
dolgokhoz, mert egy évvel korábban kezdtük a normál tanítást.” „Több idım volt eldönteni,
hogy milyen területen tanuljak tovább és jobban fejlıdött a tantárgyi orientációm.”
Mind pozitív, mind pedig negatív befolyásról számolt be 10 tanuló (5%). „Némileg
felejtettem, de könnyebb is a tanulás, érettebb lettem az érettségire.” „Nehéz volt
visszarázódni a rendes tanmenetbe, de a nyelvre már nem kellett koncentrálnom és ez némileg
könnyített.” „Mivel több energiát igényelt a tanulása, a többire kevesebbet tudtam fordítani,
illetve megtanított a fontossági sorrendre.” „Nem befolyásolta a többi tárgyat, de segített
alkalmazkodni a gimnáziumi légkörhöz és követelményekhez.”
Semmiféle egymásra hatást nem tapasztalt a válaszadók közel fele (108, 48%). „Sehogy, a
nyelvtanulás szerintem nem függ össze más tárgyak tanulásával (Úgy érzem minden
eredményt, amit elértem független volt az angol tanulástól.)”. .
Negatív hatásról számolt be 49 tanuló (22%). „Sok esetben visszavetette. Az elsı évben nem is
volt idım mást tanulni, a második évre pedig nagyon sokat felejtettem, nehéz volt
visszarázódni.” „Negatívan, mert egy év alatt nagyon kizökkentem a többi tárgyból. Nehéz
volt újra sokat és sokfélét tanulni.” „Hátráltatta, mert egy évig semmit sem tanultam és
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hozzászoktam, hogy nem is kell.” „Hátráltatja. A 4 éves tananyag a mi esetünkben 5 évre szét
lett húzva.”
5.5.10.1. ábra:
Hogyan befolyásolta a NYEK évfolyam a többi tantárgyból
az elırehaladásodat az utóbbi négy tanévben?

HOGYAN BEFOLYÁSOLTA A TÖBBI
TÁRGYBÓL AZ ELİREHALADÁSODAT?
Pozitívan; 55; 25%

Sehogy; 108; 48%

Negatívan és
pozitívan is; 10; 5%

Negatívan; 49; 22%

5.5.11. A tanulók véleményének összefoglalása
Összegezve a tanulók nyitott kérdésekre adott részletes válaszainak elemzését a kialakuló kép
sokszínő és megosztott. A diákok kétharmada elırehozott érettségit tett idegen nyelvbıl, és
több mint fele (13%-a teljesen, 44%-a jobbára) elégedett mindazzal, amit az 5 tanév alatt elért
mivel hasznos tapasztalatokra és jó szintő nyelvtudásra tett szert. Félig-meddig elégedett a
tanulók közel negyede (23%), és hasonló arányban (20%) érzik a tanulók elfecsérelt idınek a
NYEK évfolyamot és az azóta eltelt 4 tanévet, mivel csalódottak saját eredményeik miatt.
A NYEK évfolyamról lényegesen kedvezıbbek a vélemények, mint az azt követı 4 tanévrıl.
A véleményekbıl a nyelvtanulási utak sokszínősége, a lehetıségek és eredmények széles
skálája bontakozik ki. Fontos pozitívum a véleményekben a nyelvtanuláson túlmutató
kedvezı csoportdinamika, jó osztályközösség.
Az elégedettség legfontosabb indikátora a sikeres nyelvvizsga vagy elırehozott érettségi, de
sokan írtak nyelvi fejlıdésükrıl, használható nyelvtudásukról is a vizsgák mellett. Az
elégedetlenség okaként leggyakrabban a saját nyelvi fejlıdésük hiányát jelölték meg, és úgy
fogalmaztak, sokkal többet kellene tudniuk ilyen nagy idıráfordítás után. A legkellemesebb
élményeik a nyelvtanuláshoz, a kellemes hangulatú órákhoz, a jó osztályközösséghez
kapcsolódtak, bár a lazább követelmények is gyakran szerepeltek a válaszokban. Az idegen
nyelven leginkább kommunikációs és beszédkészségük fejlıdött, többen hangsúlyozták
szókincsük gazdagodását, nyelvtani tudásuk és nyelvi alapkészségeik fejlıdését. Amiben nem
értek el sikereket, az fıként a 2. idegen nyelv, a nyelvtan és a nyelvvizsga.
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A NYEK évfolyamot 4 tanév távlatából többnyire hasznosnak tartották, elsısorban a nyelvi
fejlıdésük és a jó közösség miatt, de a válaszok közel felében kritikusan nyilatkoztak:
fárasztóként, idıpocsékolásként, illetve laza tanévként jellemezték. A folytatásról lényegesen
kedvezıtlenebb a tanulók véleménye. A válaszoknak kevesebb, mint fele volt pozitív
tartalmú, de itt is sok volt az ambivalens megfogalmazás, és jellemzıen csalódottak voltak a
remélt eredmények elmaradása, illetve a lassúbb haladás miatt.
Ha most kellene dönteniük, a válaszadók közel fele (48%) választaná ismét a NYEK
évfolyamot, a másik fele nem (46%) vagy nem tudja (6%).
Ha nem jártak volna NYEK évfolyamra, azt a tanulók több mint fele (52%) hiányként értékeli
(nem tudna így nyelveket 35%, ill. nem lenne elırehozott érettségije 17%). 41 % gondolja
úgy, hogy vesztett egy évet, illetve nem lenne különbség (7%).
A NYEK-es év hatását más tárgyakra nem érzékelte a válaszadók fele, elınyösnek és
hátrányosnak egyaránt a tanulók negyede érezte.
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5.6. A szülık véleménye a NYEK évfolyamról és a
következı négy tanévrıl
A szülıi kérdıív hat nyitott kérdése segítségével a nyelvi elıkészítı évfolyamról a szülıkben
kialakult képet kívántuk feltérképezni. Összesen 915 visszaküldött kérdıív érkezett be (a
kiküldött 1795 db-nak 51 százaléka). Ez jó aránynak mondható, mivel 1079 válaszadó diák
szüleirıl van szó, diákonként egyrıl. A kérdıíven belül a válaszadók nem minden kérdésre
adtak választ, így az egyes kérdésekre adott válaszok száma változó.
A válaszok között öt olyat (kettı intézménybıl 4/1 arányban) találtunk, melyeken a tanulókra
vonatkozó válaszok egyes szám elsı személyben íródtak. Ezeket az elemzésnél nem vettük
figyelembe, mivel arra következtettünk, hogy a diákok töltötték ki szüleik helyett. A kettes
kérdésre kapott válaszok között találtuk a következıket például: „Bizonyos szinten
megtanultam angolul. Sikeres érettségi tettem 12. osztályban.” vagy „Elıre hozott érettségit
tettem, aminek az utolsó évben nagy hasznát vettem.” További példaként hozhatjuk a hármas
kérdést, ahol a következı válaszokat kaptuk az egyik intézménybıl: „Általános iskolában
másik idegen nyelvet tanultam, így minden probléma, amivel egy nyelv kezdı. Fıként kiejtés,
beszéd.”; „A 0. évfolyam elıtt angol nyelvet nem tanultam, így nehéz volt a felzárkózás.”
Kizártuk még a más okból nem hiteleseket, ilyenek voltak a rajzfilmkarakterek aláírásával (a
szülıi hozzájáruláson a gyermek neve „Pikácsu”) vagy különbözı rajzokkal díszített
válaszlapok. A kérdıívek hitelességét a névtelenség miatt ellenırizni nem lehetett.

5.6.1.

A NYEK évfolyam választásának okai

Az elsı kérdés annak hátterét vizsgálta, vajon milyen indokok alapján, milyen elvárásokra
építve választotta a család a NYEK évfolyamos képzést gyermeküknek. A 915 kérdıívbıl 901
lapon adtak választ a szülık, 65 esetben két indokot is felsoroltak, így összesen 966 okot
adtak meg. A válaszokat egy szinten kategorizálva, összesen 21 csoportba soroltuk be ezeket.
A kategóriákat és gyakoriságukat az 5.6.1.1. táblázat mutatja be.
Az indokok nagy többsége a nyelvtanulással kapcsolatos, a 966 felsorolt okból összesen 156
(16%) nem köthetı ehhez közvetlenül. Ez a képzés jellegébıl adódóan természetes, meglepı
azonban, hogy a NYEK évfolyamos képzés másik fı tantárgyára, az informatikára vonatkozó
válasz csupán egy érkezett.
A nyelvtanulás, nyelvtudás hasznosságát a válaszadók különbözı aspektusokból közelítik
meg. 369 fı (a válaszadók közel két ötöde) általában indokolja választásukat a nyelvtudás
hatékony fejlesztésével, például „Mert a nyelvtudás elengedhetetlen a mai világban.” vagy
„Az idegen nyelv magas szintő elsajátítása miatt.”. A konkrét megközelítések közül
kiemelhetı a vizsgák célként való megjelölése és az itt megjelenı aránytalan eltolódás a
nyelvvizsga arányába. Míg a nyelvvizsgát 160 fı írta be („Nyelvvizsgája legyen, minél
hamarabb.”), az érettségire csupán 19 szülı gondolt („A nyelvi érettségi így könnyebben
letehetı. Több óraszám.”), ebbıl összesen öt említés az elırehozott érettségi. Ez tükrözheti
azt a képet, amely a NYEK beindítása óta jellemzınek tekinthetı: az oktatáspolitika az
érettségi felé orientál (a NYEK évfolyam beindításáról szóló törvény is az emelt szintő
érettségire való felkészítésrıl szól), míg az iskolákban inkább a nyelvvizsga lehetıségével
vonzzák a jelentkezıket, valamint itt is megjelenik a minden más képzés és más tantárgy
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esetében is érzékelhetıen alacsony érdeklıdés az emelt szintő érettségi iránt. Ez az idegen
nyelvek tekintetében azért jelent ellentmondást, mert míg az érettségi ingyenes, addig a
nyelvvizsgákért fizetni kell, ami azt jelenti, hogy a családok a vártnál kevésbé veszik igénybe
az esélyegyenlıséget támogató ingyenes vizsgalehetıséget.
5.6.1.1. táblázat:
A szülık által felsorolt indokok a NYEK választására
kategóriáik és gyakoriságuk szerint
Kategóriák
Nyelvtanulás, nyelvtudás fejlesztése általában
Nyelvvizsga megszerzése
Intenzív, nagy óraszámú nyelvtanulás lehetısége
Gyermekük döntése
Általános iskolai/korábbi nyelvtanulás folytatása
Általános iskolai nyelvoktatás hiányainak pótlása
Plusz egy év a középiskolában
Új nyelv felvételének/megtanulásának lehetısége
Iskolaszintek közti átmenet megkönnyítése, felzárkózás lehetısége
Segítség a továbbtanulásban, szakmai fejlıdésben, késıbbi boldogulásban
Nyelvi érettségi letétele
Az adott intézménybe való bekerülés
Ingyenes lehetıség a nyelvtanulásra
Gyermek nyelvérzékére/érdeklıdésére alapozás
Más lehetıségek hiánya, kényszerválasztás
A NYEK-en folyó egyéb (nem nyelvi) képzések
Ismerısök, pedagógusok ajánlása
Konkrét továbbtanulási elképzelések hiánya, véletlen
Tantárgyak idegen nyelven tanulása
Anyanyelvi lektor biztosítása
Nyelvi és informatikai intenzív képzés lehetısége
Összesen

Említések

%

375
160
127
65
28
27
22
22
20
20
19
18
14
14
14
7
6
5
1
1
1
966

39%
17%
13%
7%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0,7%
0,6%
0,5%
0,1%
0,1%
0,1%
100%

127 szülı emeli ki az intenzív nyelvtanulás, a magas nyelvi óraszámok lehetıségét („Az
intenzív nyelvtanulás miatt.” vagy „Mert szerettük volna, ha minél több nyelvórán vesz
részt.”). A tanult nyelvek tekintetében 28 fı gondolta a NYEK-et alkalmasnak a már tanult
nyelv további fejlesztésére („Általános iskolában is emelt szinten tanulta az angolt, ez jó
lehetıség volt, hogy továbbfejlessze a nyelvtudását.”, „Mert helyben volt és elıtte már 6 évig
tanulta a nyelvet.”), 22-en pedig egy új nyelv felvétele miatt döntöttek így („Új nyelveket
tanuljon a gyermekem.”, „Szeretett volna még egy nyelvet tanulni.”). 27 családban a NYEKkel az általános iskolai nyelvoktatás hiányosságait kívánták pótolni („Az általános iskolai
nyelvoktatás színvonal alatti minısége miatt.”, „Általános iskolában nem kapta meg a
megfelelı nyelvi alapokat, így szerettem volna ezt a hiányosságot behozni.”).
20 szülı tekintette a NYEK-et lehetıségnek arra, hogy gyermekük könnyebben vegye az
általános iskolából a középiskolába való átmenetet, például „hogy beleszokhasson a
gimnázium életébe egy nyugodtabb évben”. Többen (15 fı) érezték úgy, hogy a plusz egy év
eltöltése a középiskolában hasznos lehet gyermekük számára, mind lelki fejlıdésük,
érettségük („Plusz egy évet kapott a belsı fejlıdéséhez.”, „Szerettük volna kitolni a
gimnáziumi éveket.”), mind tanulmányaik tekintetében („ez a plusz egy év lehetıséget adott
volna az alapos nyelvi felzárkózásra”).
Közel ennyien (20 fı) gondolták úgy, hogy ez a fajta képzés hasznára válik majd
gyermeküknek a továbbtanulásban, a szakmai fejlıdésben és általában, a felnıttkori
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boldogulásukban („a továbbtanulás és érvényesülés szempontjából jobb esélyt nyújt”). 14
szülı mutatott rá arra, hogy így gyermekük ingyenesen vehet részt magas óraszámú
nyelvoktatásban („külön fizetıs nyelvtanár nélkül kapott tudást a gyermekem”). Ez a szám
alacsony ahhoz képest, hogy az ezzel segített esélyegyenlıség a program egyik fı célja volt.
A gyermekek szerepe a választásban konkrétan 79 válaszban jelenik meg: 65 szülı szerint a
döntést a tanulók hozták meg („Gyermekem választotta.”, „Mert ı így döntött.”), 14
családban pedig a tanuló nyelvérzéke, nyelvtanulás iránti szeretete orientálta ıket („mert a
nyelv volt az erıssége”, „mindig szerette a nyelveket”).
A nyelvtudáshoz közvetlenül nem köthetı indokok között legnagyobb számban azt említik,
hogy csak így tudtak az adott intézménybe bejutni („azért mert csak így tudott ebbe a híres
gimnáziumba bekerülni”). Összesen 14 vélemény utal arra, hogy kényszerdöntés
eredményeképpen, más lehetıségek hiányában kerültek ide, például „nem indult az a szak,
amire szeretett volna menni” vagy „nem vették fel a választott nyelvtagozatos osztályba”. Hét
családban a NYEK egyéb, nem nyelvi elemei miatt választották ezt a képzést, hatan mások
javaslata („mások, pedagógusok javaslatára választottuk”) alapján döntöttek így, öten pedig
szinte véletlenszerően, konkrét továbbtanulási elképzelések hiányában („még nem tudta
célirányosan, hogy mivel szeretne késıbb foglalkozni”) sodródtak a NYEK évfolyamra.

5.6.2.

A NYEK évfolyamos képzésnek gyermekük
fejlıdésében látott eredményei

A szülıi kérdıív második kérdése arra kérdezett rá, milyen, a NYEK évfolyamos képzésnek
köszönhetı eredményeket tudnak beazonosítani a válaszadók gyermekük fejlıdésében. A
szülıktıl összesen 876 választ kaptunk, melyeket 14 kategória szerint csoportosítottunk
(5.6.2.1. tábla).
5.6.2.1. táblázat:
NYEK-hez köthetı eredmények gyermekük fejlıdésében a szülık szerint
Kategóriák
Nyelvtudás általában, egyes nyelvi készségek fejlıdése
Nyelvvizsga megszerzése
Nem volt fejlıdés
Nyelvi érettségi letétele
Nyelvi érettségi és nyelvvizsga megszerzése
Felzárkózás, jó alapozás
Kedvezıbb attitőd kialakulása
Kevesebb fejlıdés a vártnál
Más tárgyak esetében is hasznosítható tanulási stratégiák elsajátítása
Más tárgyak idegen nyelven tanulása
Fejlıdés informatikából, ECDL vizsga letétele
Jó osztályközösség
Hozzászokás a vizsgákhoz
Nehézségek miatt más osztályt választottak
Összesen

Említések

%

230
209
107
93
78
69
35
33
10
5
4
1
1
1
876

26%
24%
12%
11%
9%
8%
4%
4%
1%
0,5%
0,4%
0,1%
0,1%
0,1%
100%

A válaszok 71 százaléka (230 + 209 + 93 + 78 + 5 fı) a tanulók nyelvi fejlıdésében jelölte
meg a NYEK-hez köthetı eredményeket. Ezen belül 230 fı (26%) látott általános nyelvi,
illetve egyes nyelvi készségek terén (például szókincs bıvülése, hallott szöveg értése stb.)
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elért javulást („Intenzív képzés következtében gyorsabban sajátította el az idegen nyelv tudás
alapjait.” vagy „Bıvült a szókincse„), 209 válaszadó (24%) emelte ki a nyelvvizsgát („A
sikeresen letett nyelvvizsgában.”), 93 fı (11%) az érettségit („A jó eredménnyel zárult
érettségi vizsgán.”) és 78-an (7%) a két vizsgát egyszerre („Sikeres nyelvvizsgát és érettségit
tett.”). Öten a más tárgyak idegen nyelven történı tanulását tekintették fejlıdésnek. Ahogy
látható, az idetartozó válaszadók többsége (380, az idevágó válaszok 43 százaléka) a sikeres
vizsgákban mérte gyermeke fejlıdését.
A második legnagyobb csoportot azok a szülık alkották, akik vagy egyáltalán nem láttak
fejlıdést gyermekükön (107 fı, 12%) („Semmilyen fejlıdést nem tapasztaltunk.”,
„Semmiben!”, „Vesztettünk egy évet.”) vagy kevesebbet a vártnál (33 szülı, 4%) („Szinten
tartás céljából segített csak.”).
Kedvezıbb hozzáállásról számolt be 35 válaszadó, többek között a nyelvtanulásra, a
nyelvtudásra vagy általában a tanulásra vonatkozóan, például „Még jobban megszerette a
nyelvoktatást.”, „Sokkal kiegyensúlyozottabb és ösztönzöttebb.”.
Összesen négyen tértek ki az informatika tantárgyban elért fejlıdésre, ami igen kevés annak
tükrében, hogy ez is kiemelt tárgy a nyelvi elıkészítı évfolyamon, amelynek oktatására
minden intézmény külön óraszámot kellett, hogy fordítson.
Egy-egy válasz utal a jobb osztályközösség kialakulására és a vizsgarutin kialakulására. Egy
esetben a követelményeket a szülık magasnak ítélték meg és gyermeküket más osztályba
íratták be a 10. évfolyamtól („Nagyon nehéz volt a nulladik évfolyam, mindennap járt plusz
korrepetálásra. Év végére teljesen kikészült, ezért átkértük más osztályba.”), itt a korábban
már többször említett differenciált oktatás megoldást nyújthatott volna.
Összevetve a tapasztalt fejlıdési eredményeket az elsı kérdésre felsorolt kezdeti elvárásokkal
megállapítható, hogy a nyelvtudáshoz köthetı kategóriák említési százaléka hasonló: 80%
(39% nyelvtanulás általában + 17% nyelvvizsga + 13% intenzív nyelvtanulás + 3-3%
általános iskolai nyelvtanulás folytatása + 2% érettségi reménye + 2% új nyelv + 1% ingyenes
nyelvtanulás) és 71% (26% nyelvtudás általában + 24% nyelvvizsga + 11% érettségi + 9% a
kettı együtt + 5% tantárgyak idegen nyelven); ezen belül azonban a nyelvi vizsgák súlya
megerısödött a tanulmányok során: az elsı kérdésre meghatározott kezdeti elvárások 19
százalékához képest (17% nyelvvizsga + 2% érettségi reménye) a tanulmányok végén már 44
százalékkal esnek a nyelvi vizsgák latba (24% nyelvvizsga + 11% érettségi + 9% a kettı
együtt).

5.6.3.

A NYEK évfolyamon tapasztalt nehézségek
a szülık véleménye szerint

Az eredmények után a nehézségeket céloztuk meg a következı két kérdéssel. A 3. kérdés a
NYEK (9.) évfolyamon, a 4. kérdés pedig a következı években (10-13.) tapasztalt problémák
leírását kérte. Mindkét kérdés esetében a legtöbbször említett válasz arra utalt, hogy a
családok nem szembesültek problémákkal (9. évfolyam: 57%; 10-13. évfolyamok: 35%).
Az intenzív nyelvtanulás évében a 915 válaszadó 852 gondot sorolt fel, melyeket 21
csoportba osztva kategorizáltunk, ezeket és említési gyakoriságukat az 5.6.3.1. számú táblázat
összesíti.
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A szülık 3. kérdésre adott válaszainak 57 százaléka (484 válasz) azaz több mint fele szerint a
tanulók többsége nem szembesült problémával a 9. évfolyamon. Ezt különbözıképpen
fejezték ki, például „Nem voltak nehézségek.”, „Semmilyen”, „A gyermek számára biztosan
nehéz volt a nulladik évfolyam, … de semmilyen nehézségrıl nem tudok.”
5.6.3.1. táblázat:
Nehézségek a 9. évfolyamon, kategóriák és gyakoriságuk
Kategóriák
Nem voltak nehézségek
Sok nyelvóra, nyelvtanulás intenzivitása
Új nyelv tanulásának nehézségei, felzárkózás a többiekhez, akik már tanulták
Elszokás a tanulástól, felejtés egyéb tantárgyakból, ezek nem kellı fejlesztése
Heterogén tudásszintő csoportok
Bizonyos nyelvi készségekkel nehézségek
Tanárok miatti problémák
Beilleszkedési, társasági gondok
Már tanult nyelv tanulása, unalom, lassú haladás
Túl sok nyelvtanár egyszerre
Alacsony követelmények, nem kellı hatékonyság
A NYEK bevezetésével, megszervezésével kapcsolatos gondok
Nehézségek egyéb tantárgyakkal
Értékelés problémái
Nyelvvizsga választás
Nyelvvizsga díja
Kevés nyelvóra
Kevés egyéni foglalkozás
Magánórák segítségével nem volt probléma
Összesen

Említések

%

484
82
54
54
36
31
22
22
15
12
12
10
9
3
2
1
1
1
1
852

57%
9%
6%
6%
5%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
100%

A 365 problémát jelzı válasz többféle, mindösszesen 20 területet lefedı gondokat takar.
Legtöbben (82 válasz) a túl sok nyelvórát, az intenzív nyelvtanulást érezték nehéznek
(„Nehezen birkózott meg a sok nyelvórával.”, „Ráhangolódás a feszített tempójú
nyelvtanulásra”). 54-en jelezték, hogy gondot jelentett gyermeküknek az, hogy egy korábban
nem tanult nyelvet tanult a NYEK-en, míg társai között voltak olyanok, akik számára ez már
az általános iskolában elkezdett nyelv volt („Mivel korábban nem ezt a nyelvet tanulta, a
többi gyerekhez képest lemaradással kezdett.”, „Gyermekemnek nehézséget jelentett, hogy az
emelt óraszámú csoportban szinte egyedüliként volt kezdı a tanulók között, így jelentıs
hátrányból indult.”).
A tudásszintbeli különbségek okozta szorongás, az állandó felzárkózási kényszer érzése
negatív tapasztalat volt sok tanuló számára. Ha összeadjuk ezt azzal a felvetéssel, hogy a
heterogén nyelvi csoportok jelentettek gondot (36 válasz, például „A gyerekek különbözı
szintő tudással kerültek be a középiskolába: ami az egyiknek csupán szinten tartást jelentett a
nyelvi elıkészítı évfolyam során, a másiknak komoly erıfeszítéssel járó felzárkózást.”) és
azzal a másik problémával, hogy a diák már korábban tanult nyelvet vett fel a NYEK-en, és a
számára lassú haladás unalmat, motiváció csökkenést eredményezett (15 válasz, például
„Olyan tananyagot vettek, amit már általános iskolában tanult, és így unatkozott.”), akkor
látjuk, hogy a különbözı tudásszintek kezelése, a differenciált oktatás hiánya, komoly
problémát jelent a NYEK évfolyamon a szülık szerint is. Összesen 101 válaszból
következtethetünk erre, így ez az elsı számú probléma. A magas óraszám miatt a tanárok nem
megfelelı felkészültsége ezen a téren koncentráltan jelenik meg. A differenciált oktatás
problémaköre más felmérések adatai szerint is az egyik leghangsúlyosabb terület, ezen a téren
a továbbképzés sürgıs és fontos lépés kellene, hogy legyen.
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A szülık 6 százaléka (54 fı) érezte úgy, hogy az egyéb tárgyak mellızöttekké váltak ezen az
évfolyamon és így problémásan alakult a folytatásuk a következı években. Többen azt
jelezték, hogy gyermekeik elfelejtették ezeket a tárgyakat, elfelejtettek tanulni, sıt ellustultak,
kiestek a tanulásból („Lemaradt a többi tantárgy tanulásában. Kiesett a tanulás
ritmusából.”). Olyan szülı is volt, aki szerint az intenzív év „túl könnyő is volt a diákok
számára”, másikuk „pihenı évnek” nevezte, ahol a tanuló „csaknem elfelejtett írni, olvasni,
komolyan tanulni”. A szinten tartást vagy nem megfelelıen kivitelezettnek, vagy alapjában
véve nem elegendınek ítélték meg. Egy szülı kiemelte azt a feszültséget, ami a komolyan
tanulni akaró gyermekek és azok között alakult ki, akik ezt az évet átmeneti megoldásnak,
gondolkodási idınek tekintették, ahol a különbözı motivációszint kezelésére szintén a
differenciálás jelenthetne megoldást. Az egyéb tárgyak szerepének meghatározásában (mely
tárgyak, felzárkóztatás vagy szintentartás stb.) az iskolák szabad kézzel bírnak, célszerő lenne
a tapasztalatok alapján ezeket a helyi sajátosságokhoz szabniuk.
Ugyanannyian jeleztek nehézségeket a tanárokkal (22) kapcsolatban mint a beilleszkedéssel
(22). A tanárokra vonatkozó válaszok között találunk gyakori tanárváltást, nem elégséges
tanári motivációt („Nem volt megfelelı motiváció az oktatók részérıl.”), nem megfelelı
kapcsolattartást a tanulókkal („Tanár - diák konfliktus, ami rányomta bélyegét a
nyelvtanulásra és a további évekre. Hogy a hiányt pótolni tudja külön tanárhoz járt.”),
hanyagságot („Nehézségnek maximum a tanárok hanyagsága róható fel.”),
következetlenséget, nem megfelelı célkitőzéseket, alacsony követelményeket, nem elégséges
hatékonyságot, nem kellı felkészültséget („Nem volt elıre megtervezett tanmenet.”) (12).
Idetartoznak még azok a problémák (12), amelyeket a szülık véleménye szerint az okozott,
hogy túl sok nyelvtanár tanította egyszerre a csoportokat, összehangolás nélkül, így az ennek
az egyébként szakmailag ajánlott gyakorlatnak a tanulók szerintük inkább a hátulütıit
tapasztalták meg, például a szülık szerint „Több nyelvtanár tanította ıket, és nem volt
egységes követelmény szint felállítva a tanulók elé.” vagy „Három külön tanár tanította,
egyszerre három dolgot tanult, ami zavaró volt neki.”. A beilleszkedéssel kapcsolatosan
felsoroltak általánosan jellemzı, az iskolaváltás okozta problémák voltak, kettı volt köztük
csupán a NYEK-hez közvetlenül köthetı: a sok nyelvóra miatti folyamatos csoportokban való
tanulás miatt az osztályközösség nem tudott megfelelıen kialakulni („Nehezebben
alakulhatott ki az osztályközösség a kevés közös tanóra miatt.”).
Fontos még kiemelni azt a tíz választ, mely a NYEK bevezetése körüli anomáliákat tárta fel:
szervezetlenség, menet közbeni módosítások, felkészületlenség, tájékoztatás hiánya, például
„Mivel ez a képzés abban az évben indult elıször ebben az iskolában, sok esetben szervezetlen
volt, és ez végig kísérte az 5 évet.” vagy „A tanárok nem tudtak mit kezdeni az újonnan indult
képzéssel. Nem voltak rá felkészülve, sem ık, sem az iskola vezetése, ezenkívül a helyzetet
nehezítette, hogy nem voltak megfelelı tankönyvek.”.
Többször említett gondként merült még fel az, hogy a tanulók nehezen birkóztak meg az
egyéb tárgyak követelményeivel (például a korábban nem tanult informatikával), az értékelés
formáit nem találták a szülık megfelelınek, vagy nem kellıen informálták a tanárok a
családokat a különbözı nyelvvizsgákról („Nem volt kellı tájékoztatás a tanárok részérıl a
nyelvvizsgahelyek és vizsgák rendszerérıl a szülık felé, illetve nagy segítséget jelentene a
több tájékoztatás a jelentkezés lebonyolításában a szülık számára”).
Egy-egy szülı érezte fontosnak kiemelni a nyelvvizsgadíj kifizetésének nehézségét (indoklás
nem érkezett arra nézve, miért nem az érettségi mellett döntöttek) és azt, hogy kevés idıt
tudtak a tanulókkal való egyéni foglalkozásokra szánni a tanárok. Meglepı módon egy
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válaszadó kevésnek ítélte meg a nyelvórák számát a 9. évfolyamon, míg egy másik szülı úgy
érezte, hogy azért nem voltak gondjaik, mert magántanárt biztosítottak gyermeküknek.

5.6.4.

A 10-13. évfolyamokon tapasztalt nehézségek
a szülık véleménye szerint

A 4. kérdéssel a 10-13. évfolyamokon tapasztalt problémákat kívántuk feltérképezni. A
szülıktıl összesen 843 választ kaptunk, melyeket az 5.6.4.1. táblázatban látható kategóriák
szerint csoportosítottunk.
5.6.4.1 táblázat:
Nehézségek a 10-13. évfolyamokon, kategóriák és gyakoriságuk
Kategóriák
Nem volt probléma
Nehéz visszazökkenés az intenzív nyelvtanulásból
a hagyományos, több tantárgyas képzésbe
Lelassult nyelvi fejlıdés / nem megfelelı nyelvoktatás
Problémák tanárokkal
NYEK bevezetésének iskolai szintő nehézségei:
menet közbeni módosítások, bizonytalanságok, szervezetlenség
Nem lett nyelvvizsga
Problémák a 2., 3. idegen nyelv tanításában
Plusz egy év, idıpazarlás
Heterogén csoportok, indokolatlan összevonások
Tanulmányi átlag romlása
Nehézségek az érettségivel egyéb tárgyakból
Problémák a tárgyak idegen nyelven történı tanulásával
13. évfolyamra kinıtték a tanulók a középiskolát
Informatika: nem volt folytonosság a 9. évfolyam után
Kötelezı volt az elırehozott érettségi
Magas plusz költségek (tankönyvek, nyelvvizsga stb.)
Új közösségben gondok
Nem lett elırehozott nyelvi érettségi
Nem volt célnyelvi országba utazás
Összesen

Említések

%

295

35%

231

27%

121
37

14%
4%

36

4%

32
24
12
11
10
7
6
6
4
3
3
2
2
1
843

4%
3%
1%
1%
1%
0,8%
0,7%
0,7%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
100%

Bár a 10-13. évfolyamon is a legtöbb említést a „nem volt probléma” kategória kapta (295,
35%), a 9. évfolyamon tapasztaltakhoz képest alacsonyabb arányban látták a szülık
problémamentesnek gyermekeik tanulmányait. Míg az elsı évben valamivel több, mint fele a
válaszadóknak nem szembesült gondokkal (57%), a további négy tanévre vonatkozóan ez
csak a kitöltık valamivel több, mint egy harmadára volt igaz (35%). Magasabb az arány a
NYEK bevezetésével kapcsolatos, iskolai szintő gondok esetében is, a 3. kérdésnél kapott 10
ilyen jellegő válasz helyett itt már 36 szülı mutatott rá a bizonytalankodásokra,
szervezetlenségre, átgondolatlanságra. Mindezt okozhatta az, hogy a bevezetés tervezésekor
az iskolák a 9. évfolyamra koncentráltak, a többi évfolyamra vonatkozó döntést elhalasztva az
utánra, hogy az elsı tapasztalatokat megszerezték, illetve csak a NYEK évfolyamot
tekintették speciálisnak, újdonságnak, a 10-13. évfolyamot a korábbi 9-12. tanév mintájára
kívánták folytatni. Bár a NYEK képzés utolsó négy évfolyamaira csak az idegen nyelvi
érettségire való felkészítésre és ennek keretében az óraszámra nézve van elıírás, egy ilyen
léptékő program esetében a következı éveknél az intenzív nyelvtanulás hatásait és a
folytonosság biztosításának szükségességét nem szabad figyelmen kívül hagyni.

147

A válaszadók közel egy harmada (231 fı, 27%) tapasztalt nehézséget, amikor gyermeke a 10.
évfolyamon visszatért a hagyományos képzési órafelosztáshoz. A tanulók elszoktak attól,
hogy több tantárggyal foglalkozzanak komolyan, a közismereti tantárgyakból sokat
felejtettek, például „Nehéz volt újra hozzászokni a többi tantárgyhoz, mint például a kémia,
fizika.”, „Nehéz volt a többi tantárgyat is tanulni, mert megszokta, hogy zömében csak a
nyelvet kellett tanulni.” vagy „Az egyéb tantárgyakat kicsit elfelejtette.”. Külön gond, ahol az
informatika tantárgy folytonosságát a 9. évfolyam után nem tartották fent („Késıbb nem volt
informatika oktatás, és ez a mai világban nagyon hiányzik.”). Mindezeket az intézményeknek
saját hatáskörükben át kell gondolkodniuk, hiszen ezekben a kérdésekben a döntés az ı
kezükben van.
A harmadik legfontosabb probléma (121 válasz, 14%) az volt, hogy a 10-13. évfolyamokon
hirtelen lelassult a nyelvi fejlıdés. A szülık nem tartották megfelelı szintőnek („Nem volt
megfelelı szintő a nyelvoktatás. Nem mennyiségileg, hanem minıségileg.”) és mennyiségőnek
(„Az óraszámok nagyon lecsökkentek”) a nyelvoktatást ezekben az években, a kevés nyelvi
óra túl könnyőnek, komolytalannak tőnt a gyerekeknek („Túl könnyővé, már-már feleslegessé
vált az angol nyelv oktatása”, „úgy érezte lelassul a fejlıdése”) - néhányan emiatt
elvesztegetett idınek élték meg a 9. évfolyamot is („Potyára jár még egy évet.”, „Az
elıkészítı év elınyét elveszítették.”). Probléma volt még, hogy volt ahol az idegennyelvoktatást felfüggesztették az utolsó tanévben a már érettségizettek számára („Utolsó évben
megszüntetik az angol órákat, így a gyerekek sokat felejtettek.”, „Annak aki nem tette le az
elırehozott nyelvi érettségit a 11. év végén, azzal kellett szembenéznie, hogy nem volt ezután
hivatalos angol oktatás”), vagy a nyelvórákat csak az emelt szintő érettségire készülıknek
biztosították („Utolsó évben nincs beépítve a tanagyagba a nyelv, csak azoknak, akik emelt
szinten érettségiznek.”). Volt, ahol nem tartották a szülık elegendınek az érettségire vagy a
nyelvvizsgára való felkészítést sem („szükséges volt, hogy plusz még nyelvtanárhoz járjon,
hogy a középfokú nyelvvizsgát letegye„) vagy a sikeres vizsgák utáni fejlıdést („Sajnálatos,
hogy a képzés nem tud középszintő nyelvvizsgán túli fejlıdést biztosítani a tanulók számára.”
vagy „A középszintő németnyelv érettségi megszerzése után nem volt alkalma gyermekemnek
tovább fejleszteni nyelvtudását a tanórák alatt.”). Volt, ahol a 10. évfolyamon bekerültek a
nyelvi csoportokba olyan tanulók, akik nem NYEK évfolyamon indultak és a fejlıdést ettıl
kezdve hozzájuk igazították. A heterogén csoportok, a szülık véleménye szerint indokolatlan
csoportbeosztások 11 egyéb válaszban is felvetıdtek, például a 9. évfolyamon kezdı és
haladó külön csoportokban indulókat a következı évtıl összevonva oktatták, ami a szülık
megítélése szerint gondot okozott.
Problémaként jelezték a szülık, hogy a tanulónak nem sikerült letennie a nyelvvizsgát (32
esetben, például „Az ígért nyelvvizsga nem valósult meg.”) vagy az elırehozott érettségit (2
válasz, például „Mint említettem már az érettségivel van gondunk. Fizethettünk azért, hogy
gyermekem nyelvvizsgát tegyen le, minthogy emelt szintre kellı felkészítést kapott volna és
megcsinálhatta volna ezt ingyen is.”). Itt is felmerül az az igény, mely a NYEK-et feltétlenül
a sikeres nyelvi vizsgával azonosítja.
A nyelvtanulással kapcsolatban felvetıdött még az a vélemény, hogy a 2. és 3. idegen nyelv
tanulására nem volt megfelelı lehetıség (24 válasz – kevés óra, nem megfelelı szint, kitőzött
célok el nem érése, nem kellıen felkészült tanár), a tantárgyak idegen nyelven történı
tanulása nem volt megfelelıen elıkészítve (6), a nyelvtanuláshoz nem várt magas
pluszköltségek társultak (3), a NYEK-es osztály esetében gondként élték meg a válaszadók,
hogy az iskola elvárta az elırehozott érettségit (3) és hogy a tanulóknak nem volt alkalmuk
kiutazni a célnyelvi országba (1).
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A tantárgyak mellett, az iskolai életben is gondjaik akadtak a NYEK-en indult tanulóknak
(összesen 18 szülıi válasz szerint): 12 családban idıveszteségnek könyvelték el a képzést, hat
válasz pedig arra mutatott rá, hogy a 13. évfolyamos tanulók már kinıtték a középiskola
kereteit. Nagyobb önállóságra vágynak, felnıtté válnak, mielıtt leérettségiznének. Ez fontos
szempont, érdemes lenne felmérni, hogy más képzési formákban is gondot jelent-e.

5.6.5.

Választanák-e a szülık újból a NYEK évfolyamos képzést?

Az ötödik kérdés arra kért választ, vajon az öt tanév alatt szerzett tapasztalatok alapján, utólag
is ezt a képzést választanák-e a szülık gyermekük számára. A 915 kitöltött kérdıíven erre a
kérdésre 902 választ kaptunk, ebbıl 8 választ nem tudtunk kategorizálni (nem a kérdésre
válaszoltak, hanem problémákat soroltak fel, például „Tanulmányi problémák nem voltak.
Szociálisan úgymond kinıtték az iskolát 13. évfolyamra. Kicsit úgy érezte a gyermekem ebben
az idıben, neki már nem itt kellene lennie.”) A leírtak között találunk rövid, egyszavas
válaszokat (igen, nem, valószínőleg stb.) és a válaszra indoklást is adó, több mondatos
szövegeket is.
A 894 választ egy szinten kategorizáltuk, összesen hét kategória szerint csoportosítottuk. A
kategóriákat és a hozzájuk tartozó említések számát az 5.6.5.1. táblázat részletezi.
5.6.5.1. táblázat:
Választanák-e a szülık újból a NYEK évfolyamos képzést?
(n=894)
Említések
száma

Kategóriák
igen, feltétlenül
igen, valószínőleg

%

472
igen

51

igen, feltételekkel

566

63%

320

36%

8

1%

43

nem, semmiképpen

285
nem

nem valószínő

35

nem tudják

8

Látható, hogy a válaszadók több mint fele (63%) hajlik arra, hogy ismét a NYEK képzésre
írassa gyermekét. Közülük 472 fı (52%) egyértelmően igennel válaszolt, azaz feltétel nélkül a
NYEK évfolyamos képzést választaná gyermeke számára („Igen.”, „Természetesen igen!”,
„Igen, mindenféleképpen”, „Igen, én és a gyermekem is ugyanezt a képzést választanánk,
mert ez egy óriási lehetıség!”, „IGEN - meg vagyok elégedve a képzéssel és az iskolával is. A
gyermekem mindvégig jól érezte magát.”, „Igen, és mindenkinek ajánlom.” „Igen, sıt
olyannyira, hogy a kisebbik gyermekem következı tanévre ugyanide adta be a jelentkezési
lapját.”). A válaszadók további 10 százaléka jelzi még azt, hogy lehetséges, hogy ugyanezt a
képzést választaná: 5 százalék (51 fı) a válaszban némi bizonytalanságot éreztet („Talán!”,
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„Valószínőleg.”, „Lehetséges.”), 5 százalék (43 fı) pedig bizonyos feltételek biztosításhoz
köti, például „Igen, de a lehetı legkevesebb nyelvtanár tanítson. És a csoportokat se
változtassák az évek folyamán.”, „Csak abban az esetben, ha a magas óraszámban elkezdett
nyelvi oktatás nem csökkenne le ilyen drasztikusan.”, „Csak akkor, ha mind a két nyelvet az
elsı évtıl oktatnák. Még pedig úgy, hogy figyelembe vennék a diák nyelvtudását.” A feltételek
nagy többsége az adott intézményen belüli kérés. A legalább kétszer jelzett feltételeket és
említéseik számát a 5.6.5.2. sz. táblázat szemlélteti. Az egyszer említett feltételek között
megjelenik például a NYEK-nek a két tanítási nyelvő keretrendszer szerinti átalakítása, a
célnyelvi gyakorlás lehetıségének biztosítása vagy az egyéb tantárgyaknak a 9. évfolyamon
történı tanításának átgondolása.
5.6.5.2. táblázat:
A NYEK-re való beíratás szülık által felsorolt feltételei
Feltételek

Említések száma

Magasabb szintő/minıségő, átgondoltabb nyelvtanítás
A gyermek szeretné
Felkészültebb nyelvtanárok
Másik iskola
Konkrét szak/nyelv indulása
Két idegen nyelv tanítása
Az intenzív év után nem csökkenne az intenzivitás
Sikeres középfokú nyelvvizsga
Más csoportbontás
Összesen

8
8
4
3
3
2
2
2
2
34

4 százalék (35 fı) nemmel válaszol ugyan, de némi bizonytalanság tükrözıdik szavaikban,
döntésük nem végleges („Nem hiszem.”, „Nem vagyok biztos benne!”, „Nem valószínő, hogy
ezt választanánk.”). 285 fı (32%) volt azok száma, akik nem választanák ezt a képzést még
egyszer („NEM!”, Ááá dehogy!”, „Kizárt! Úgy gondolom, ez a lépés egy feleslegesen
eltöltött évnek felel meg.”, „Semmi esetre sem.”, „Nem!!! Soha!”.).
Egy százalékra (8 fı) tehetı azok száma, akik nem tudják, hogy döntenének („Nem tudom.”,
„Erre nem tudok válaszolni.”). Egy választ nem tudtunk besorolni, itt idézzük: „Kénytelen
lennék, ha még mindig az oktatási rendszerben tartás a cél, és nem a hatékony képzés.” – itt a
megfogalmazott kényszer valójában nem kényszer, hiszen ugyanúgy rendelkezésre állnak a
négy évfolyamos középiskolák ma is, a hatékonyság nem ennek függvénye.

5.6.6.

A szülık javaslatai a NYEK további fejlesztéséhez

A kérdıív végén arra kértük a szülıket, hogy tapasztalataik alapján javasoljanak olyan
változtatásokat, amelyek segítségével a NYEK képzés tovább fejleszthetı lenne. Kérdésünkre
812 válasz érkezett, melybıl 61 fı (8%) szerint nincs szükség módosításra a NYEK
évfolyamos képzésben, mert az jó úgy, ahogy van („Egy jól mőködı dologhoz nem biztos,
hogy változtatásra lenne szükség.”, „Így volt jó.”). 77 (9%) válaszban jelezték, hogy nincs
ötletük, javaslatuk („Nincs ötletem”, „Ezt a szakemberekre bíznám”). 11 szülı (összesen 1%)
szerint a NYEK-et meg kellene szüntetni, például „Szüntessék meg!” vagy „Megszüntetném
és a normál vagy a kéttannyelvőt támogatnám.”. Mindezeket, valamint a konkrét fejlesztési
javaslatokat 29 kategóriába sorolva az 5.6.6.1. táblázat foglalja össze.
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A konkrét javaslatok több területet fednek le és igen szerteágazóak. Több olyat találunk,
melyek tökéletes összhangban vannak a NYEK elindításakor megfogalmazott alapelvekkel,
ilyenek például, hogy legyen nagyobb a tanított nyelvek kínálata, egynél több idegen nyelvet
tanítsanak, építsenek a tantárgyak idegen nyelven való tanítására vagy, hogy a NYEK célja a
felzárkóztatás, az esélyteremtés legyen. Mindezeknek azonban megtaláljuk az ellenpárjait is a
javaslatok között (például a tanulók erısebb szőrése felvételkor – „A felvételi rendszer
szigorítása az arra megfelelı diákok részére.” vagy „Jobban meg kéne válogatni, hogy kiket
vesznek fel erre az évfolyamra.”, mely ellentmond a NYEK egyik alapvetı céljának, az
esélyteremtésnek), és egyéb olyanokat is, amelyek a szakmai fórumok javaslatainak vagy a
hatályos törvényeknek nem felelnek meg (például: ösztönzés a nyelvvizsgára –
„Mindenképpen nyelvvizsgára ösztönzés a 4. vagy 5. tanévben”).
A javaslatokat aszerint áttekintve, hogy kitıl várnak módosításokat a szülık látható, hogy a
legtöbbet a válaszadók szerint az iskolák tehetnék annak érdekében, hogy a NYEK képzés
még jobban mőködhessen.
5.6.6.1. táblázat:
A szülık javaslatai a NYEK fejlesztéséhez és ezek gyakorisága
Kategóriák
10-13. évfolyamokon legyen több nyelvóra
Komolyabb felkészítés, ösztönzés a nyelvvizsgára
Nincs javaslat
A nyelvoktatáson túl, az egyéb tárgyak 9. évfolyamon való tanításának átgondolása
Csoportbontás átgondolása, nyelvileg homogén csoportok kialakítása
Tanárok gondosabb kiválasztása, hozzáállásuk megváltoztatása
Nincs mit változtatni, rendben van ebben a formában
Anyanyelvi lektor biztosítása
Figyelem a 2. idegen nyelvre is
Átgondoltabb nyelvi fejlesztés
Nyelvi táborok
Átgondoltabb követelmények a NYEK képzés minden terén
Kevesebb nyelvtanár egyszerre és egymás után
Tanulók erısebb szőrése felvételkor
Tantárgyak idegen nyelven történı tanításának bevezetése
Szüntessék meg a NYEK képzést
A 9. évfolyamon legyen több nyelvóra
Több nyelv legyen választható
A 9. évfolyamon legyen kevesebb nyelvóra
Komolyabb felkészítés, ösztönzés az elırehozott nyelvi érettségire
Infrastrukturális fejlesztés
Az érettségi váltsa ki a nyelvvizsgát
Az iskola tartsa be ígéretét
Több tájékoztatás
Négy tanéves legyen a képzés
Kedvezményes nyelvvizsgát tehessenek
A NYEK célja a felzárkóztatás, pótlás legyen
Összesen

Említések száma

%

90
77
77
72
72
63
61
57
37
36
28
26
17
15
14
11
10
10
9
7
6
5
5
3
2
1
1
812

11%
9%
9%
9%
9%
8%
8%
7%
5%
5%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
0,8%
0,7%
0,6%
0,6%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
100%

90 válaszadó (11%) kéri, hogy emeljék az idegen nyelvi órák számát a 10-13. évfolyamokon.
10 szülı felveti a 9. évfolyamos nyelvórák számának növelését is, de közel ennyien (9 válasz)
ezek csökkentését, azaz kevesebb nyelvórát szeretnének az intenzív évben. Az óraszámok
meghatározása a megadott keretek között az iskola feladata, de fontos, hogy a törvény a
minimumot mind a 9., mind a 10-13. évekre elıírja, tehát ezeket az intézményeknek
biztosítaniuk kell.
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A nyelvi vizsgákkal kapcsolatban összesen 91 javaslat érkezett. Többségük (77) a
nyelvvizsgára történı komolyabb felkészítés mellett érvel és csupán hét szülı javasolja
ugyanezt az érettségire vonatkoztatva, ami azt mutatja, hogy a két vizsga jellege és
középiskolai szerepe tekintetében még mindig erısen a nyelvvizsga felé mozdul ki a mérleg
nyelve. Öten kérik, hogy az érettségi váltsa ki a nyelvvizsgát a szint és a felhasználási terület
meghatározása nélkül. Egy válaszadó kéri a kedvezményes nyelvvizsga díjak bevezetését.
Mindezek arra utalnak, hogy az eddig történtek ellenére a nyelvi vizsgák céljai, tartalma és
lehetıségei még mindig nem eléggé közismertek a tanulási-tanítási folyamat minden
résztvevıje számára (legyen az tanár, szülı vagy iskolavezetés) - további tájékoztatásra van
igény, szükség. Ez igen fontos lenne, mivel az idegen nyelvi vizsgák kérdése hazánkban a
nyelvoktatással kapcsolatos közbeszéd központi témája.
A nyelvoktatás szervezési kereteivel kapcsolatban 72-en felvetik a csoportbontás módjainak
átgondolását, 57-en az anyanyelvi lektor szükségességét, valamint, hogy legyen lehetıség
egynél több (37) és többféle (10) nyelvet tanulni. 17 válaszadó kéri azt, hogy kevesebb
nyelvtanár oktassa a nyelvi csoportokat egyszerre és egymás után. A NYEK évfolyam
esetében feltétlenül ajánlott az intenzív évben az, hogy többen tanítsanak egy csoportot a
tanév során, folyamatos együttmőködésben. A negatív tapasztalatokat és így a felvetést az
okozhatja, hogy a magyar közoktatásban kevésbé elterjedt az intenzív oktatás, amely szoros
kooperációt igényel a tanárok közt, melyhez mind a felkészülés (tartalom felosztása,
együttmőködés formái stb.), mind ennek gyakorlása idı- és energiaigényes. Az egyébként is
túlterhelt tanároknak éppen ezekbıl van kevés, de hozzá kell tennünk, hogy igen hasznos
tapasztalatok és szakmai fejlıdés lehet a munka eredménye, ahogyan errıl a nyelvtanárok
véleményének tárgyalása során kitérünk.
Az iskoláktól azt várják még a szülık (63 fı), hogy tanáraikkal szemben nagyobb elvárásokat
támasszanak, gondosabban válasszák ki ıket („A NYEK-et önmagában jó dolognak tartom, de
meg kéne gondolni azt, hogy mennyire képzett tanárok vállalják el az ott lévı diákok
oktatását.” vagy „Csak komoly nyelvtudással rendelkezı tanárok tartsák az órákat. Nagyon
sokat számít a tanár hozzáállása a tanórákhoz. Nagy hangsúlyt kellene fektetni a nyelvet
tanító tanárok kiválasztására.”), és segítsenek nekik hozzáállásukat megfelelıbbé tenni
(„Lassabb tempó, nagyobb türelem a gyerekek felé!”). Fejlesszék infrastruktúrájukat (6),
gondolják át a követelményeket és a megtanítandó tartalmakat mind a nyelv (36), mind az
egyéb tárgyak tekintetében (72 válasz).
Öt esetben fordult elı az a kérés, hogy az iskolák tartsák be ígéreteiket. Két esetben ez
általános, körül nem határolt kérés maradt („Vegyék komolyan a tett ígéreteket!”). Egy szülı
azt írta, hogy csak akkor indítsanak NYEK-et, ha olyan követelményekkel és körülmények
között tudják folytatni, amivel az ígért eredményeket biztosítani tudják. Két esetben a
választott nyelvvel kapcsolatos volt a kérés: „Olyan nyelvet tanítsanak, oktassanak, amire
felvételt nyert az iskolába!” vagy „Azt, hogy azt a nyelvet tanítsák és abba a nyelvi csoportba
tanulhasson, amibe felvették és ne lehessen áthelyezni a megkérdezésünk és beleegyezésünk
NÉLKÜL!”. Három szülı a megfelelı és teljes körő tájékoztatást jelöli meg fejlesztendı
területként, ketten a nyelvvizsgákkal kapcsolatban, egy szülı pedig általában: „Bıvebb
tájékoztatást adnék a jelentkezıknek”.
Központi módosítást keveset soroltak fel a válaszadók. A korábban már említetteken kívül
nyelvi táborok biztosítását (28 válasz) ajánlják, és ketten javasolják, hogy a NYEK-es képzés
csak négy tanévet vegyen igénybe („Hasonló erıs nyelvi oktatás mellett az évfolyam 4 évre
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történı csökkentése.”), ami a gyakorlatban azonos azokkal a javaslatokkal (11 válasz), ami a
megszőntetést célozza meg.
A szülıi kérdıív magas arányú, 51 százalékos visszaküldése azt jelentheti, hogy az érintett
válaszadói csoport örömmel vette a ritka lehetıséget, hogy most az ı véleményüket,
gondolataikat is kikérték errıl az új képzési formáról. Fontos látni, mit tapasztaltak és ezt
hogyan értékelik, hiszen választásuk, támogatásuk meghatározó lesz a jövıben is.
A családok egyértelmően az idegen nyelv terén elérhetı fejlıdés (nyelvtudás általában, nyelvi
vizsgák, egyes nyelvi készségek stb.) érdekében döntöttek a NYEK képzés mellett. Az
informatika - mely a képzés másik fontos prioritása volt – szerepe nem tőnik meghatározónak
a választásban. Összesen az esetek 3,5 százalékában volt a NYEK nem tudatos vagy
elsıdleges cél - ezekben az esetekben a tanuló konkrét elképzelések vagy más lehetıségek
híján került a képzésbe, illetve a választás nem a képzés, hanem az adott intézménybe való
bekerülés szándéka határozta meg. A NYEK eredeti céljai közül a felzárkóztatást általában 20
fı, a nyelvi felzárkóztatást 22 fı, az ingyenes nyelvtanulás lehetıségét 14 szülı említette.
Az eredmények tekintetében megállapítható, hogy a válaszadók 84 százaléka szerint a NYEK
képzésnek voltak eredményei gyermekük fejlıdésében; csupán 16 százalékuk látott kevesebb
(4%) vagy semmilyen (12%) fejlıdést. Legtöbben a nyelvi fejlıdésre mutattak rá (71%), de
megjelennek más területek is a válaszokban (attitőd javulása, tanulási stratégiák, jobb
osztályközösség stb.). Az informatika tantárgy ismét csak elenyészı (0,4%) mértékben jelenik
meg.
A nehézségeknél látjuk, hogy míg mind a 9. évfolyamon, mind a 10-13. évfolyamokon a
legtöbb említés szerint a szülık nem tapasztaltak problémákat, a problémamentesség aránya a
felsıbb évfolyamokon csökkent (9. év: 57%, 10-13. év: 35%). Ez egyben azt is jelenti, hogy a
gondok a NYEK évfolyamot követıen sokasodtak. Míg a NYEK évfolyamon érzékelt
nehézségek nagyon sokfélék (túl intenzív nyelvtanulás, heterogén csoportok vagy
beilleszkedési gondok), alacsony említési gyakoriságokkal, a felsıbb évfolyamokon két fı
probléma rajzolódik ki: a nehéz, problémákkal terhes visszailleszkedés az intenzív
nyelvtanulásból a hagyományos, több tantárgyas képzésbe (27%) és a tanulók lelassult nyelvi
fejlıdése, valamint a nem megfelelı nyelvoktatás (14%).
A szülık több mint fele (63%, biztosan vagy fenntartásokkal) ma is a NYEK képzést
választaná gyermeke számára, azonban harmaduknál valamivel többen (összesen 36%)
biztosan (32%) vagy valószínőleg (4%) nem így döntenének.
Javaslataik szerint többek között több nyelvórát kellene biztosítani a 10-13. évfolyamokon is,
jobb felkészítést kellene nyújtani a nyelvi vizsgákra, homogénebb tudásszintő csoportokat
lenne érdemes kialakítani, valamint a tanárokat hatékonyabban lenne célszerő kiválasztani,
illetve felkészíteni a feladatra.

5.6.7.

Összegzés

A szülıi válaszok alapján megállapítható, hogy a szülık több mint fele a NYEK képzést
eredményesnek és hatékonynak tartja, azonban egyharmaduk véleménye nem ez. Ezért
szükség van a célok és lehetıségek tekintetében átgondoltabb és szélesebb körő tájékoztatásra
mind a döntéshozói, mind az iskolai szinten. Helyileg a hatékonyabb kommunikáció, a
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szorosabb együttmőködés a szülık és az intézmény között több nehézséget orvosolhatna. A 9.
évfolyam idegen nyelvi képzésének magasabb szintő elıkészítettsége mellett érdemes lenne
több figyelmet fordítani a differenciált oktatásra és az egyéb tárgyak szerepére ebben az
évben, a 10-13. évfolyamok tartalmi és szerkezeti kérdéseire és a kettı közötti átmenet
kezelésére is. Az informatika tantárgy szerepe szintén további átgondolást igényel.
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5.7. Az idegen nyelvi érettségi eredmények vizsgálata
5.7.1.

A nyelvi elıkészítı évfolyamos tanulók
érettségi eredményei az öt tanév során

Ebben a fejezetben arra keresünk választ, milyen objektívnek tekinthetı adatokkal
jellemezhetı az elsı nyelvi elıkészítı évfolyamos diákok nyelvtudása az öt tanév során,
kiegészítve ezt a nem nyelvi elıkészítıs tanulók eredményeivel történı összevetéssel, ahol ez
a kapott adatok segítségével lehetséges. Az adatbázist az Oktatási Hivatal bocsátotta
rendelkezésünkre 2009 szeptemberében, ezt ezúton is köszönjük.
A nyelvi elıkészítı évfolyamra vonatkozó adatbázisban azoknak a diákoknak az idegen
nyelvi érettségi eredményei szerepelnek, akik a 2008/2009. tanév tavaszi vizsgaidıszakával
bezárólag sikeres érettségit tettek, és akikrıl az intézményeik az adatszolgáltatás során
jelölték, hogy nyelvi elıkészítı évfolyamos tanulók voltak. Mivel azonban ennek az adatnak a
megjelölése önkéntes, vannak intézmények, ahol ezt a paramétert nem adták meg. Ezért az
adatbázisban nem minden tanuló szerepel, aki a középiskolai tanulmányait NYEK-es
osztályban kezdte, és a 2008/2009-es tanév tavaszi idıszakáig leérettségizett. Az Oktatási és
Kulturális Minisztérium adatai szerint 2004/2005-ben 11834 tanuló kezdett nyelvi elıkészítı
évfolyamon. Mivel az Oktatási Hivatal adatbázisában 9144 érettségizı szerepel,
elemzéseinkben ennyi tanuló adataival dolgozunk. A 2690 diák - az induló évfolyam közel
negyede - hiányzásának okai a következık lehetnek:
•

iskolája nem közölte róla, hogy NYEK évfolyamos volt,

•

sikertelenül próbálkozott az érettségivel,

•

elhagyta a NYEK-es osztályt vagy iskolát.

Ezekrıl nem rendelkezünk további adatokkal, így azokat nem áll módunkban elemezni.
Az adatbázisban nem tanévek, hanem évek szerepelnek, így ezt a jelölést megtartottuk a nyers
adatokból elkészített táblázatokban és ábrákon. Értelmezésünk szerint az év (pl. 2005) azt a
tanévet jelöli, amelynek második, tavaszi féléve abban az évben volt (pl. 2004/2005).
A nyelvi elıkészítı évfolyamos diákok érettségi eredményeit érdemes összevetnünk azoknak
a közoktatásban érettségizı nappali tagozatos tanulóknak az eredményeivel, akik középiskolai
tanulmányaikat lezárva, nem két tanítási nyelvő és nem nemzetiségi osztályokban
érettségiztek 2009 tavaszán. A nyelvi elıkészítıs diákok velük azonos érettségit tettek, tehát
teljesítményeik közvetlenül is összehasonlíthatóak. Az adatok egybevetésébıl arra kaphatunk
választ, hogy a plusz egy tanévet vállaló NYEK-es tanulók eredményei milyen mértékben
hasonlítanak a további elemzésünkben „normál”, azaz nem NYEK-es érettségizık
eredményeihez. Az adatbázisban összesen 60900 normál nyelvi képzésre járt diáknak 65117
idegen nyelvekbıl letett érettségi vizsgája szerepel. Ahol a részletes adatok rendelkezésünkre
állnak, a nyelvi elıkészítı évfolyamos tanulók eredményeinek elemzését kiegészítjük a
normál képzés adataival.
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5.7.1.1. táblázat:
A nyelvi elıkészítı évfolyamos diákok érettségi eredményei
angol, német és egyéb idegen nyelvekbıl közép és emelt szinten (vizsgák száma: db)
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
ÉV
2005

2006

2007

2008

2009

ÖSSZESEN

SZINT
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen

Angol
db
117
389
506
54
4
58
397
53
450
1008
141
1149
1770
256
2026
3346
843
4189

Német
%
23,12
76,88
100,00
93,10
6,90
100,00
88,22
11,78
100,00
87,73
12,27
100,00
87,36
12,64
100,00
79,88
20,12
100,00

db
42
247
289
33
1
34
250
48
298
497
85
582
722
113
835
1544
494
2038

Egyéb
%
14,53
85,47
100,00
97,06
2,94
100,00
83,89
16,11
100,00
85,40
14,60
100,00
86,47
13,53
100,00
75,76
24,24
100,00

db
2
11
13
0
0
0
1
1
2
44
23
67
202
58
260
249
93
342

%
15,38
84,62
100,00
NA
NA
100,00
50,00
50,00
100,00
65,67
34,33
100,00
77,69
22,31
100,00
72,81
27,19
100,00

Összesen
db
%
161
19,93
647
80,07
808
100,00
87
94,57
5
5,43
92
100,00
648
86,40
102
13,60
750
100,00
1549
86,15
249
13,85
1798
100,00
2694
86,32
427
13,68
3121
100,00
5139
78,23
1430
21,77
6569
100,00

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
Angol
ÉV
2005

2006

2007

2008

2009

ÖSSZESEN

SZINT
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen

db
134
128
262
28
1
29
170
22
192
590
75
665
1224
146
1370
2146
372
2518

Német
%
51,15
48,85
100,00
96,55
3,45
100,00
88,54
11,46
100,00
88,72
11,28
100,00
89,34
10,66
100,00
85,23
14,77
100,00

db
51
65
116
28
1
29
166
16
182
298
30
328
488
68
556
1031
180
1211

Egyéb
%
43,97
56,03
100,00
96,55
3,45
100,00
91,21
8,79
100,00
90,85
9,15
100,00
87,77
12,23
100,00
85,14
14,86
100,00

db
3
1
4
0
0
0
8
0
8
2
2
4
39
4
43
52
7
59

%
75,00
25,00
100,00
NA
NA
100,00
100,00
0,00
100,00
50,00
50,00
100,00
90,70
9,30
100,00
88,14
11,86
100,00

Összesen
db
%
188
49,21
194
50,79
382
100,00
56
96,55
2
3,45
58
100,00
344
90,05
38
9,95
382
100,00
890
89,27
107
10,73
997
100,00
1751
88,93
218
11,07
1969
100,00
3229
85,24
559
14,76
3788
100,00

%
29,41
70,59
100,00
NA
NA
100,00
90,00
10,00
100,00
64,79
35,21
100,00
79,54
20,46
100,00
75,06
24,94
100,00

ÖSSZESEN
db
%
349
29,33
841
70,67
1190
100,00
143
95,33
7
4,67
150
100,00
992
87,63
140
12,37
1132
100,00
2439
87,26
356
12,74
2795
100,00
4445
87,33
645
12,67
5090
100,00
8368
80,80
1989
19,20
10357
100,00

ÖSSZESEN
ÉV
2005

2006

2007

2008

2009

ÖSSZESEN

SZINT
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen

ANGOL
db
251
517
768
82
5
87
567
75
642
1598
216
1814
2994
402
3396
5492
1215
6707

NÉMET
%
32,68
67,32
100,00
94,25
5,75
100,00
88,32
11,68
100,00
88,09
11,91
100,00
88,16
11,84
100,00
81,88
18,12
100,00

db
93
312
405
61
2
63
416
64
480
795
115
910
1210
181
1391
2575
674
3249
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EGYÉB
%
22,96
77,04
100,00
96,83
3,17
100,00
86,67
13,33
100,00
87,36
12,64
100,00
86,99
13,01
100,00
79,26
20,74
100,00

db
5
12
17
0
0
0
9
1
10
46
25
71
241
62
303
301
100
401

Az 5.7.1.1. táblázat a nyelvi elıkészítı évfolyamos diákok összesen 10357 érettségi
vizsgájának eredményeit tartalmazza angol, német és egyéb idegen nyelvbıl közép és emelt
szinten. Ezek a számok nem azonosak a diákok számával, mert majd látni fogjuk, volt olyan
érettségizı is, aki nem csak egy nyelvbıl vizsgázott. A táblázat számadataiból a következı
lényeges trendek láthatóak:
(1)

A gimnáziumi tanulók vizsgáinak száma magasabb a szakközépiskolai
érettségizıkénél, összesen 6569 gimnáziumi nyelvi elıkészítı évfolyamos vizsga
született szemben a 3788 szakközépiskolaival. Ennek egyik oka, hogy a nyelvi
évfolyamon induló osztályok 58 százaléka gimnáziumi volt. Másik oka, mint azt
majd olvashatjuk, hogy több gimnazista érettségizett két nyelvbıl.

(2)

Ami a nyelvválasztást illeti, az angol nyelvbıl letett érettségik száma magasan
meghaladja a németbıl és egyéb nyelvekbıl tett vizsgák számát: angolból 6707,
németbıl 3249, míg egyéb idegen nyelvekbıl összesen 401 sikeres vizsga szerepel
az 5.7.1.1. táblázatban. Ezek aránya hasonló ahhoz, amely az induló osztályok
arányait jellemezte az elsı tanévben.

(3)

A program célkitőzéseinek megvalósulása szempontjából sarkalatos mutató, hogy
hány diák szerzett emelt szintő érettségit a tanult nyelvekbıl. Ugyanis, bár a
vizsgakötelezettséget a törvény nem írta elı, az emelt szintő érettségire való
felkészítés a nyelvi elıkészítı évfolyamok indításának egyik feltétele volt. Az
emelt szintő érettségi követelmények teljesítésének az elsı vizsgált tanévben
(2004/2005) két módja volt: (a) a diákok valóban letették az emelt szintő érettségit,
vagy (b) külsı, pénzért letehetı államilag elismert nyelvvizsgát tettek, amelyet
beszámítottak nekik. Ez utóbbi lehetıség a következı tanévtıl a szabályozás
változásával megszőnt. Az 5.7.1.1. táblázatban az emelt szintő érettségik
számadatai között az elsı tanévben mindkét módon megszerzett bizonyítványok
száma összesítve szerepel, a nyelvvizsgák számával kapcsolatos további
részletekre késıbb visszatérünk.

(4)

A számadatok tanúsága szerint a nyelvi elıkészítı tanév végére angolból a
gimnáziumi vizsgák közül 389, németbıl 247, egyéb nyelvekbıl 11 érettségi
vizsga volt emelt szintő, míg a szakközépiskolások vizsgái közül 128, 65, és 1. Ez
egyben azt is jelenti, hogy az intenzív tanév végén az adatbázisban szereplı 9144
tanuló közül a két iskolatípusban összesen angolból 517, németbıl 312, és egyéb
nyelvekbıl 12 emelt szintő érettségi vizsga született. Fontos megjegyeznünk, hogy
azt nem tudjuk, a diákok kezdıként vagy haladóként kezdték-e a nyelvi elıkészítı
évfolyamot, mert az adatbázisban ez nem szerepel. Az azonban az elsı tanév
végén, reprezentatív mintán végzett felmérésbıl tudható, hogy a NYEK évfolyam
végére elért nyelvtudás szintjét elsısorban a tanév eleji nyelvtudás határozta meg
(Nikolov, Ottó és Öveges, 2005b).

(5)

Az 5.7.1.1. táblázatból az is látható, hogy a további négy évfolyamon hogyan
alakult az emelt szintő érettségik száma. A második tanév során igen kevés
érettségi vizsga szerepel, amibıl következik, hogy az intenzív nyelvtanulást követı
tanévben csak néhány diák esetében volt sikeres az emelt szintre történı
felkészítés: a két iskolatípusban együtt angolból 5, németbıl 2 az emelt szintő
érettségik száma. A harmadik tanévben 75, 64, és egyéb nyelvekbıl 1, a
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negyedikben 216, 115, illetve 25, míg az ötödik év végére 402, 181 és 62 a sikerrel
teljesített emelt szintő vizsgák száma angolból, németbıl és egyéb nyelvbıl.
(6)

Lássuk a középszintő érettségin elért eredményeket a két iskolatípusban az öt
tanévre vetítve. A gimnazisták elsı, intenzív nyelvtanulással eltöltött tanév végi
eredményeinek kivételével minden évfolyamon és mindkét iskolatípusban
lényegesen több a középszintő érettségi, mint az emelt szintő. Bár vannak eltérések
a számadatokban az egyes évfolyamokon, a trendet jól mutatják az 5.7.1.1. táblázat
utolsó három sorának százalékokban megadott adatai. Angolból az öt tanév során
az érettségi vizsgák 81,88 százaléka, németbıl 79,26, egyéb nyelvekbıl pedig
75,06 százaléka középszintő érettségi. Ez egyben azt jelenti, hogy mindössze 18,12
százalékban, 20,74 százalékban, illetve 24,94 százalékban teljesült a célként
kitőzött emelt szint angol, német és egyéb nyelvekbıl. A szakközépiskolások
alacsonyabb arányban vették az emelt szintő akadályt: angolból és németbıl
egyaránt alig 15 százalékuk teljesítette a nehezebb vizsgát. A gimnazisták esetében
eltér a mintázat: angolból 20,12 százalék, németbıl 24,24 százalék felelt meg a
magasabb szinten.

Összegezve: mindez azt jelenti, hogy a 9144 tanuló esetében minden ötödik (19,2%) nyelvi
elıkészítı évfolyamos vizsga sikerült a hatfokú európai skálán a negyedik, megbízható,
használható szintet jelentı emelt szinten öt év alatt. Az ugyan elképzelhetı, hogy voltak olyan
diákok, akiknek nyelvtudása elérte vagy meghaladta az emelt szintő érettségi szintjét, és
mégsem tett ilyen vizsgát, de a rendelkezésünkre álló adatok ennek megállapítására nem
adnak lehetıséget. Arra sincs mód, hogy megvizsgáljuk, miért nem tett több diák emelt szintő
vizsgát, mivel errıl nem kérdeztük meg ıket.
Annak érdekében, hogy az 5.7.1.1. táblázatban szereplı adatsort össze tudjuk hasonlítani a
nem NYEK évfolyamosok adataival, az elsı négy tanév (2005-2008) eredményeit
összevontuk, hogy megnézhessük, hogyan alakultak összesen az elırehozott érettségik. Az
eredményeket a 5.7.1.2. táblázat mutatja be. A fentebb részletesen elemzett trendet még
világosabban mutatja a táblázat. Míg a gimnáziumi tanulók esetében az elırehozott érettségik
közel harmada volt emelt szintő angolból és németbıl, addig a szakközépiskolásoknál ez az
arány nem éri el az egy ötödöt. Összesítve az adatokat a két iskolatípusra látható, hogy az
elırehozott érettségik közel negyede volt emelt szintő, szemben az utolsó, 2009-es tanévben
letett vizsgák arányával, amelyek lényegesen alacsonyabbak. Másképpen fogalmazva, az
emelt szintő érettségik többsége elırehozott vizsga volt a NYEK évfolyamos diákok esetében
mindkét iskolatípusban és angol, illetve németbıl egyaránt.
A 5.7.1.3. számú táblázat a normál tantervő iskolák nyelvi érettségi darabszámait tartalmazza.
Az adatbázisban 60900 diák 65117 érettségi vizsgáját hasonlítjuk össze a nyelvi elıkészítı
évfolyamosok vizsgáival. Az adatokból jól látható, hogy a normál tanterv szerint haladó
tanulók lényegesen több vizsgát tettek, mert eleve sokkal többen voltak. A vizsgák szintje és
az elırehozott érettségik arányai mutatják a lényegesebb összefüggéseket. Az 5.7.1.2. és az
5.7.1.3. táblázat adatainak összehasonlításából az alábbi trendek láthatóak:
(1)

A nyelvi elıkészítı évfolyamos diákok 13. évfolyamuk végére átlagosan
magasabb százalékban tettek emelt szintő vizsgát, mint a normál tanterv szerint
haladó társaik. Bár az emelt szintő vizsgák százalékos aránya a középszintő
érettségikhez képest igen alacsony (összesítve 19,2 %), a NYEK évfolyamosok
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esetében lényegesen jobb az arány, mint a normál tantervő érettségizıknél, ahol
rendkívül szerény az arány (4,75%).
(2)

Az eredményeket iskolatípusonként összevetve megállapítható, hogy a gimnáziumi
képzésben az emelt szintő érettségik aránya összesen alig éri el a 8 százalékot
(7,94%), és éppen csak meghaladja az 1 százalékot (1,07%) a szakközépiskolások
esetében a normál tantervő iskolásoknál, míg a NYEK-es érettségizık esetében a
két megfelelı adat 21,77 és 14,76 százalék, ami jóval magasabb százalékos arányt
jelent.

(3)

Mindkét táblázatban jól látható, hogy az emelt szintő érettségik aránya az
elırehozott kategóriában magasabb, mint a középiskolai képzés utolsó évfolyamán
letett érettségik kategóriájában. Ebbıl logikusan következik, hogy akik emelt
szinten teljesítik az érettségi követelményeket 4 vagy 5 tanéves középiskolai
tanulmányuk során, gyakrabban jutnak el az emelt szintre az utolsó tanév elıtt,
mint a záróévben. Másképpen fogalmazva: az igazán jó nyelvtudású diákoknak
nincs szüksége annyi évre, mint ahány rendelkezésükre állna a normál vagy NYEK
évfolyamos képzésben.

5.7.1.2. táblázat:
A nyelvi elıkészítı évfolyamos diákok érettségi eredményei
angol, német és egyéb idegen nyelvekbıl a közép és emelt szinten (vizsgák száma: db)
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
ÉV
Elırehozott

2009

ÖSSZESEN

SZINT
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen

Angol
db
1576
587
2163
1770
256
2026
3346
843
4189

Német
%
72,86
27,14
100,00
87,36
12,64
100,00
79,88
20,12
100,00

db
822
381
1203
722
113
835
1544
494
2038

Egyéb
%
68,33
31,67
100,00
86,47
13,53
100,00
75,76
24,24
100,00

db
47
35
82
202
58
260
249
93
342

%
57,32
42,68
100,00
77,69
22,31
100,00
72,81
27,19
100,00

Összesen
db
%
2445
70,91
1003
29,09
3448
100,00
2694
86,32
427
13,68
3121
100,00
5139
78,23
1430
21,77
6569
100,00

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
ÉV
Elırehozott

2009

ÖSSZESEN

SZINT
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen

Angol
db
922
226
1148
1224
146
1370
2146
372
2518

Német
%
80,31
19,69
100,00
89,34
10,66
100,00
85,23
14,77
100,00

db
543
112
655
488
68
556
1031
180
1211

Egyéb
%
82,90
17,10
100,00
87,77
12,23
100,00
85,14
14,86
100,00

db
13
3
16
39
4
43
52
7
59

%
81,25
18,75
100,00
90,70
9,30
100,00
88,14
11,86
100,00

Összesen
db
%
1478
81,25
341
18,75
1819
100,00
1751
88,93
218
11,07
1969
100,00
3229
85,24
559
14,76
3788
100,00

%
61,22
38,78
100,00
79,54
20,46
100,00
75,06
24,94
100,00

ÖSSZESEN
db
%
3923
74,48
1344
25,52
5267
100,00
4445
87,33
645
12,67
5090
100,00
8368
80,80
1989
19,20
10357
100,00

ÖSSZESEN
ÉV
Elırehozott

2009

ÖSSZESEN

SZINT
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen

ANGOL
db
2498
813
3311
2994
402
3396
5492
1215
6707

NÉMET
%
75,45
24,55
100,00
88,16
11,84
100,00
81,88
18,12
100,00

db
1365
493
1858
1210
181
1391
2575
674
3249
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EGYÉB
%
73,47
26,53
100,00
86,99
13,01
100,00
79,26
20,74
100,00

db
60
38
98
241
62
303
301
100
401

5.7.1.3. táblázat:
A normál képzésben érettségizı diákok érettségi eredményei angol, német és egyéb
idegen nyelvekbıl a 2008/2009-es tanévben közép és emelt szinten (vizsgák száma: db)
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
ÉV
Elırehozott

2009

ÖSSZESEN

SZINT
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen

Angol
db
4583
650
5233
16338
925
17263
20921
1575
22496

Német
%
87,58
12,42
100,00
94,64
5,36
100,00
93,00
7,00
100,00

db
2318
335
2653
7165
414
7579
9483
749
10232

Egyéb
%
87,37
12,63
100,00
94,54
5,46
100,00
92,68
7,32
100,00

db
291
95
386
1414
350
1764
1705
445
2150

%
75,39
24,61
100,00
80,16
19,84
100,00
79,30
20,70
100,00

Összesen
db
%
7192
86,94
1080
13,06
8272
100,00
24917
93,65
1689
6,35
26606
100,00
32109
92,06
2769
7,94
34878
100,00

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
ÉV
Elırehozott

2009

ÖSSZESEN

SZINT
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen

Angol
db
841
62
903
17403
131
17534
18244
193
18437

Német
%
93,13
6,87
100,00
99,25
0,75
100,00
98,95
1,05
100,00

db
416
44
460
10911
75
10986
11327
119
11446

Egyéb
%
90,43
9,57
100,00
99,32
0,68
100,00
98,96
1,04
100,00

db
14
5
19
330
7
337
344
12
356

%
73,68
26,32
100,00
97,92
2,08
100,00
96,63
3,37
100,00

Összesen
db
%
1271
91,97
111
8,03
1382
100,00
28644
99,26
213
0,74
28857
100,00
29915
98,93
324
1,07
30239
100,00

%
75,31
24,69
100,00
83,01
16,99
100,00
81,76
18,24
100,00

ÖSSZESEN
db
%
8463
87,66
1191
12,34
9654
100,00
53561
96,57
1902
3,43
55463
100,00
62024
95,25
3093
4,75
65117
100,00

ÖSSZESEN
ÉV
Elırehozott

2009

ÖSSZESEN

SZINT
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen
Közép
Emelt
Összesen

ANGOL
db
5424
712
6136
33741
1056
34797
39165
1768
40933

NÉMET
%
88,40
11,60
100,00
96,97
3,03
100,00
95,68
4,32
100,00

db
2734
379
3113
18076
489
18565
20810
868
21678

EGYÉB
%
87,83
12,17
100,00
97,37
2,63
100,00
96,00
4,00
100,00

db
305
100
405
1744
357
2101
2049
457
2506

Visszatérve az 5.7.1.1. táblázat adataihoz, az 5.7.1.1. és 5.7.1.2. ábrák oszlopdiagramjai az
5.7.1.1. táblázatban szereplı vizsgákat szemléltetik a két iskolatípusban. A két ábrán a
gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók fentebb elemzett eredményei hasonló trendet
tükröznek az érettségi vizsgák eloszlásáról az öt tanévben, bár a tanévenként letett vizsgák
száma sokkal alacsonyabb a szakközépiskolákban. A gimnazisták összesen 6569 vizsgát
tettek, míg a szakközépiskolások 3788-at, ami abból adódik, hogy kevesebben voltak.
A két ábra szemlélteti az öt tanév során szerzett érettségik tanévek szerinti eloszlását. Az elsı
tanév végi vizsgákat (gimnazisták: 808, szakközepesek: 382, összesen: 1190) alig néhány
érettségi követi a második tanévben (92 és 58, összesen: 150). Valószínőleg azok, akik
magabiztosak voltak az intenzív nyelvtanulási szakasz végén, már az elsı tanévben
vizsgáztak, míg kevésbé biztos tudású társaik a második évben nem vágtak neki a
megmérettetésnek. A harmadik tanévben szerzett érettségik száma igen hasonló az elsı tanév
adataihoz (gimnazisták: 750, szakközepesek: 382, összesen: 1132), de az emelt szintőek
aránya az összes vizsga között lényegesen alacsonyabb. A negyedik tanévben 1798 és 997,
összesen 2795 érettségi vizsga született.
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5.7.1.1. és 5.7.1.2. ábra:
Az elırehozott és rendes idıben letett érettségik száma és aránya
a gimnáziumi és szakközépiskolai érettségik között
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Mindkét ábrán jól látható, hogy a legtöbb érettségi vizsgát az ötödik tanévben tették le. A
gimnazisták: 3121-et, a szakközépiskolások: 1969-et, összesen: 5090 vizsgát. Az utolsó
tanévben letett vizsgák száma így valamivel kevesebb, mint a fele az elsı négy tanév során
dokumentált összes érettségi vizsgának (10357).
Másképpen fogalmazva, a nyelvi elıkészítı évfolyamos diákok közel fele az ötödik tanév
végén érettségizett, míg a többiek elıbb teljesítették az általuk kiválasztott vizsgaszintet. Az
ötödik tanév elıtt vizsgázók többsége egy tanévvel elıbb, negyedikben tett sikeres érettségit.
Hasonlítsuk össze a NYEK évfolyamosokat a normál tanterv szerint haladókkal. Az
elırehozott és a rendes idıben sikeresen teljesített érettségi vizsgák számát és arányát a
5.7.1.3. és 5.7.1.4. ábrák oszlopdiagramjai szemléltetik a nyelvi elıkészítı és a normál
tantervő érettségikre vonatkozóan. Az ábrán jól látható, hogy a NYEK évfolyamos
gimnáziumi vizsgák több mint fele volt elırehozott, míg a normál vizsgák esetében az összes
vizsga közel negyede. A szakközépiskolás vizsgáknál a gimnáziumi eredményekhez igen
hasonlóak a NYEK-es szakközepes eredmények, de a normál tagozatú vizsgáknál lényeges az
eltérés: az elırehozott vizsgák aránya és száma alig néhány százalékot tesz ki. Ennek
magyarázata nyílván az, hogy a négy tanéves középiskolai tanulmányok alatt kevesebb tanuló
jut el arra a szintre, amikor rászánja magát az elırehozott érettségire, mint azok, akiknek öt
tanév áll rendelkezésére.
5.7.1.3. ábra:
A gimnáziumi érettségik száma az öt tanév során
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5.7.1.4. ábra:
A szakközépiskolai érettségik száma az öt tanév során
SZAKKÖZÉPISKOLAI ÉRETTSÉGIK (DB)
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Összegezve a tanulságokat: a nyelvi elıkészítı évfolyamos tanulók egy jelentıs része úgy
hasznosította a plusz egy tanévet, hogy az idegen nyelvi érettségit nem hagyta tanulmányai
végére, így elképzelhetı, hogy a többi tárgyra jobban fel tudott készülni. Összehasonlítva a
NYEK évfolyamos diákok elırehozott vizsgáinak számát és azok arányát a normál tantervő
érettségizık adataival, jól látható, hogy az elıbbieknél az elıbbre hozott nyelvi érettségik
száma valamivel több (5267), mint a 13. tanév végén letett érettségi (5090). A normál tanterv
szerint haladó 12. évfolyamos érettségizık esetében a két megfelelı adat: 9654 és 55 463..
Ugyanakkor az elızı fejezetekben olvashattuk, hogy az elırehozott nyelvi érettségit vagy
nyelvvizsgát követıen a tanulók közül sokan nem folytatták a nyelvtanulást, így az
elırehozott érettséginek negatív hatása is lehet, hiszen további nyelvtanulás hiányában a
tanulók felejthetnek már elért nyelvtudásukból. Ennek kivédésére az oktatáspolitikának külön
figyelmet lenne célszerő fordítania. Az is világosan látszik, hogy az ötödik tanév végén letett
érettségik többsége középszintő.
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5.7.2.

A nyelvvizsgák és az emelt szintő érettségik közötti kapcsolat

Az 5.7.1.1. táblázat és az 5.7.1.1. és 5.7.1.2. ábra elsı, a 2004/2005. tanévre vonatkozó emelt
szintő érettségik adataiban együtt szerepelnek azok a vizsgák, amelyeket a tanulók középfokú,
akkreditált külsı nyelvvizsgák elismertetésével szereztek, illetve azok, amelyeket valóban az
emelt szintő érettségin nyújtott teljesítmény alapján kaptak. Érdekes megvizsgálni azoknak a
vizsgáknak a számát és arányát, amelyekkel a beszámítás utolsó lehetséges tanévében
kiváltották az emelt szintő érettségit az intenzív nyelvtanulással töltött tanév végére.
Az eredmények értékeléséhez a 5.7.2.1. táblázat adatai adnak eligazítást. A legfontosabb
mutató az a százalék, mely megmutatja, hogy az emelt szintő érettségit szerzettek közül
milyen arányban jelent nyelvvizsga bizonyítványt az érettségi. Az arány angolból és németbıl
mindkét iskolatípusban megdöbbentıen magas. Angolból a gimnazisták vizsgáinak 96,66
százaléka, a szakközépiskolások 85,16 százaléka, németbıl még ennél is magasabb arányban,
az emelt szintő érettségik 97,98 és 87,69 százaléka nyelvvizsgát jelent. Egyéb nyelvekbıl az
arány alacsonyabb (36,36%), de a vizsgák alacsony száma (11) miatt nem mérvadó.
5.7.2.1. táblázat:
Az emelt szintő érettségik száma és aránya az elsı tanév végén
NYELV
Angol

Német

Egyéb

Összesen

2005. ÉVI ADATOK
Összes emelt szintő érettségi
Ebbıl nyelvvizsgás
Nyelvvizsgások aránya (%)
Összes emelt szintő érettségi
Ebbıl nyelvvizsgás
Nyelvvizsgások aránya (%)
Összes emelt szintő érettségi
Ebbıl nyelvvizsgás
Nyelvvizsgások aránya (%)
Összes emelt szintő érettségi
Ebbıl nyelvvizsgás
Nyelvvizsgások aránya (%)

GIMNÁZIUM
389
376
96,66
247
242
97,98
11
4
36,36
647
622
96,14

SZAKKÖZÉP
128
109
85,16
65
57
87,69
1
1
100,00
194
167
86,08

ÖSSZESEN
517
485
93,81
312
299
95,83
12
5
41,67
841
789
93,82

Összefoglalva az emelt szintő érettségik és a külsı nyelvvizsgák száma közötti kapcsolatot,
megállapítható, hogy amíg erre lehetıség volt, az elsı tanévben, a diákok (valamint szülıik és
felkészítı tanáraik) túlnyomó többsége nem az akkor bevezetett, ingyenes emelt szintő
érettségit választotta, hanem a megelızı évekre jellemzı gyakorlatot követve, a
költségtérítéses középfokú nyelvvizsgát. Mivel a nyelvvizsgák beszámításának lehetısége a
2005/2006-os tanévben megszőnt, a sikeres (illetve sikertelen) nyelvvizsgákról nem állnak
rendelkezésre további adatok.
A közép és emelt szintő vizsgák százalékos eloszlását képzési típusonként az 5.7.2.1. ábra
mutatja. Legmagasabb arányban a gimnáziumi NYEK évfolyamos tanulók tettek emelt
szinten érettségit (21,77%), ıket a szakközépiskolások követik (14,76%) szintén a NYEK
évfolyamosok közül. Arányukat tekintve harmadik helyezettek a normál tanterv szerint tanuló
gimnáziumi tanulók (7,94%), akik aránya meghaladja szakközépiskolás kortársaikét (1,07%).
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5.7.2.1. ábra:
A közép és emelt szintő érettségik aránya
a normál tantervő és NYEK évfolyamos képzésben képzési típusonként

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

NORMÁL (Gimnázium)

NYEK (Gimnázium)

NORMÁL (Szakközép)

NYEK (Szakközép)

EMELT

7,94

21,77

1,07

14,76

KÖZÉP

92,06

78,23

98,93

85,24

5.7.3.

Hány idegen nyelvbıl vizsgáztak a diákok?

A nyelvi elıkészítı évfolyam céljai, összhangban a többnyelvő európai polgár eszményével,
arról is szólnak, hogy lehetıleg ne csak egy idegen nyelvet tanuljanak a diákok, hiszen a plusz
egy tanév és a heti minimum 11 nyelvóra két nyelv tanulására is lehetıséget biztosíthat. Mint
a diákok véleményébıl látható volt, többségük szívesen tanult volna két vagy több nyelvet. A
sikerrel letett érettségik elemzése során arra is mód nyílik, hogy kiderüljön, hány diák ért el
valamilyen dokumentált szintet egy, két vagy három nyelvbıl. Az 5.7.2.2. számú ábra
kördiagramján a tanulók száma és aránya egyaránt leolvasható. A nyelvi elıkészítısök
túlnyomó többsége (7937 diák, 86,8%) egyetlen nyelvbıl szerzett érettségit az ötödik tanév
végére – többnyire középszinten. Mindössze 13,13 százalékuk (1201 fı) mérette meg magát
két nyelvbıl és összesen 6 tanuló vizsgázott három idegen nyelvbıl, akik aránya elenyészı
(0,07%).
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5.7.2.2. ábra:
A tanulók megoszlása aszerint, hogy hány különbözı nyelvbıl tettek érettségi vizsgát
3 nyelvbıl:
6 tanuló
0,07%
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1 nyelvbıl:
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5.7.2.3. ábra:
Az 1, 2, és 3 nyelvbıl érettségizett gimnáziumi és szakközépiskolás tanulók százalékos
megoszlása a nyelvi elıkészítı évfolyamos érettségizettek között
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Az 5.7.2.3. számú ábra oszlopdiagramjairól leolvasható, hogy miként oszlottak meg az egy,
két, és három nyelvbıl vizsgázó tanulók a gimnáziumok és szakközépiskolák között. Egy
nyelvbıl tett érettségit 4521 gimnáziumi és 3416 szakközépiskolai tanuló. Két nyelvbıl az
arány egészen mást mutat: 1015 gimnazistával szemben 186 szakközépiskolás áll, míg az
összesen 6 fı, aki három nyelvbıl érettségizett, mind gimnazista. Összesítve, a gimnáziumi
tanulók vizsgáinak aránya a szakközépiskolásokéhoz viszonyítva: 5542 (60,61%) és 3602
(39,39%). Jól látható, hogy a nyelvi elıkészítı évfolyamos érettségizık közül többnyire a
gimnáziumi osztályokban tanulók tettek két nyelvbıl vizsgát, és így jobbára középszintő
nyelvtudásról tettek tanúbizonyságot, ami a hatfokú európai skálán a harmadikra esik. A
középiskolát 13. évfolyamon befejezı nyelvi elıkészítı évfolyamosok többsége egy nyelvbıl
érettségizett, köztük a két idegen nyelvet kötelezıen tanuló gimnazisták is.
Következı lépésben hasonlítsuk össze a NYEK évfolyamosokat a normál idegen nyelvi
tanterv szerint haladókkal. A normál nyelvi képzésben tanuló haladó diákok közül összesen 1
tanulónak 4 idegen nyelvbıl, 29-nek 3-ból, 4156-nak 2 nyelvbıl, míg a többi 56714
érettségizettnek 1 nyelvbıl volt vizsgája. Az 5.7.2.4. ábrán az egy és több nyelvbıl
érettségizettek száma és aránya két kategóriában látható a normál tantervő és a nyelvi
elıkészítı évfolyamos diákok esetében. Mindkét csoportban nagyon alacsony azok száma,
akik az európai polgártól elvárható két vagy több idegen nyelvbıl tettek vizsgát, döntésüket
azonban elért nyelvtudásuk mellett stratégiai meggondolások is vezethették. Bár a NYEK
évfolyamosoknál az arány kedvezıbb, mégis elgondolkodtató, hogy a vizsgák szintje
többnyire középszintő, tehát a hatfokú európai skálán túlnyomórészt a harmadik szintet
jelenti.
5.7.2.4. ábra:
Az egy és több idegen nyelvbıl érettségizettek aránya és száma
a normál tantervő és NYEK-es képzésben
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5.7.4.

Az érettségi vizsgán nyújtott angol és német nyelvi
teljesítmények elemzése vizsgakomponensenként

Az adatbázisban angol és német nyelvbıl százalékos formában elérhetıek az érettségi
vizsgákon 2009 tavaszán elért eredmények közép és emelt szinten. Ekkor a nyelvi elıkészítı
évfolyamos tanulók közel fele vizsgázott. A kétszintő érettségi vizsgák, mint ismeretes,
egyetlen tantárgyból sem hozhatóak egységes skálára, tehát nem tudható, hogy például az
emelt szinten elért 20 százalék, amely elegendı az elégséges osztályzathoz, középszinten
milyen teljesítménnyel volna egyenértékő. Ezért a két szintre vonatkozó adatokat külön
elemezzük. Ugyanakkor a két nyelvbıl, angolból és németbıl elért teljesítményekrıl
feltételezzük, hogy azok egymással összevethetıek, mivel azonos vizsgaleírás alapján
készülnek a validált érettségi tesztek mindkét nyelvbıl és mindkét szinten.
Az eredményeket az 5.7.4.1. táblázat mutatja be a gimnáziumi és a szakközépiskolai
érettségikre bontva. A gimnazisták teljesítménye százalékban kifejezve angol és német
nyelvbıl közép és emelt szinten egyaránt meghaladja a szakközépiskolás NYEK
évfolyamosok eredményeit, ami egybeesik az országos nagymintás középiskolai felmérések
eredményeivel (pl. Csapó és Nikolov, 2009; Nikolov és Józsa, 2003), valamint az elsı tanév
nyelvtudásmérésének tapasztalataival (Nikolov, Ottó és Öveges, 2005a és b). Az elıbbieknél
a teljes nyelvi érettségi átlaga angolból középszinten 75,6 százalék, emelt szinten 66,65
százalék, míg a megfelelı szakközepes érettségik átlaga 65,24 és 59,27 százalék. Az ezeknek
megfelelı adatok a német nyelv esetében 73,65 és 59,27, illetve 72,48 és 64,24 százalék.
Az angol és német nyelvi teljesítményeket összevetve a két szinten eltérı mintázatot kapunk:
középszinten angolból, emelt szinten németbıl jobbak az átlagok. Középszinten angolból a
gimnazisták 75,6 százalékával szemben németbıl 73,65 százalék áll, a szakközepes
tanulóknál 65,24 és 59,27 százalék. Az emelt szinten ugyanakkor mindkét iskolatípusban
magasabbak a százalékok németbıl: az angolul tanuló gimnazisták 66,64 százalékával
szemben a németesek 72,48 százalékos teljesítménye áll, míg a szakközépiskolások esetében
58,74 és 64,24 százalék a két adat.
Az 5.7.4.1. táblázatban látható, hogy nagyok a teljes vizsgák szórásai, bár emelt szinten
kevésbé, mint középszinten: 12,81 és 17,32 százalék közöttiek. Fontos eredmény, hogy
németbıl mindkét iskolatípusnál viszonylag alacsonyak: 12,81 és 13,25 százalék, ami arra
utalhat, hogy akik emelt szinten érettségiztek németbıl az ötödik tanév végén, valóban
többnyire jól megtanulták a nyelvet.
A vizsgák részkomponensein az átlagok és szórások meglehetıs különbségeket mutatnak.
Érdekes, hogy a két iskolatípusban nincs eltérés abban, hogy melyik komponens sikerült
legjobban, illetve leggyengébben a vizsgázóknak. Középszinten angolból a legmagasabb
százalékot az olvasott szöveg értésébıl, németbıl pedig beszédkészségbıl érték el a
vizsgázók – ez utóbbi fölöttébb örvendetes. Emelt szinten angolból az íráskészség bizonyult a
legfejlettebbnek, míg németbıl az olvasásértés. A legalacsonyabb az átlag a nyelvhelyesség
komponensen angolból középszinten és emelt szinten, valamint németbıl is az emelt szinten,
míg németbıl középszinten a hallott szöveg értését mérı feladatokon. A szórásokat áttekintve
megállapítható, hogy néhány esetben kiugróan magasak: például középszinten mindkét
nyelvbıl a szakközépiskolások íráskészségének értékelésén, de mindkét szinten angolból és
németbıl egyaránt jellemzı a beszédkészség esetében. Ez a két produktív készség, amelyen
az eredmények lényeges egyéni eltérésekre világítanak rá a vizsgázók között (5.7.4.1.
táblázat).
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A statisztikai eredményeket és az összképet tovább árnyalnák a sikertelen vizsgázók adatai. A
0 és 19 százalék között, azaz elégtelenül teljesítı vizsgázók eredményei azonban sem közép,
sem emelt szinten nem jelennek meg az adatbázisban sem a NYEK évfolyamos, sem a normál
tantervő diákokra vonatkozóan.
5.7.4.1. táblázat:
A NYEK évfolyamos érettségi eredmények angol és német nyelvbıl (% és szórás)

KÖZÉP

KÉSZSÉG
Olvasott szöveg értése
Nyelvhelyesség
Hallott szöveg értése
Íráskészség
Beszédkészség
TELJES VIZSGA

EMELT

SZINT

Olvasott szöveg értése
Nyelvhelyesség
Hallott szöveg értése
Íráskészség
Beszédkészség
TELJES VIZSGA

ANGOL
Gimnázium
Átlag
Szórás
82,94
17,33
63,52
23,07
68,75
16,47
80,73
20,56
78,46
21,49
75,60
16,35
63,73
57,41
67,92
76,02
69,74
66,64

NÉMET

Szakközép
Átlag
Szórás
73,39
18,89
51,60
22,29
62,13
16,37
66,02
26,36
68,74
23,40
65,24
17,32
53,99
49,67
61,15
70,93
59,49
58,74

19,91
15,73
18,19
17,39
22,53
15,19

20,10
15,08
17,38
17,96
24,41
15,24

Gimnázium
Átlag
Szórás
77,57
20,82
71,23
19,35
60,62
17,73
78,09
21,66
81,52
19,55
73,65
16,72
87,26
58,73
75,81
69,90
72,59
72,48

Szakközép
Átlag
Szórás
62,51
19,44
56,87
17,19
51,20
13,77
59,76
27,99
66,68
22,69
59,27
16,02
83,34
51,57
71,88
59,63
56,51
64,24

9,13
15,88
13,73
20,90
21,34
12,81

10,00
13,96
13,97
22,24
25,16
13,25

Összegezve az 5.7.4.1. táblázatban látható eredményeket: a diákok többsége, akik a
középszintő érettségit teljesítették az ötödik tanév végén, 60 és 76 százalék közötti
vizsgaátlagot ért el, ami az érettségikre alkalmazott osztályozási kulcsnak megfelelıen jónak
minısül. Emelt szinten ennél valamivel gyengébben sikerültek az érettségik: 58,74 és 72,48
százalék közöttiek az átlagok. Az osztályozási skálán ezek átlaga azonban a jelest jelenti
(60% fölött).
A nyelvi elıkészítıs diákok vizsgateljesítményeit összehasonlíthatjuk a nem NYEK
évfolyamos, normál tantervő érettségizık teljesítményeivel, mivel azonos vizsgákat tettek. Az
5.7.4.2. táblázatban a normál tantervő érettségik adatai láthatók azonos bontásban, mint az
5.7.4.1. táblázatban közölt átlagok és szórások.
5.7.4.2. táblázat:
A normál évfolyamos érettségi eredmények angol és német nyelvbıl (% és szórás)

KÖZÉP

KÉSZSÉG
Olvasott szöveg értése
Nyelvhelyesség
Hallott szöveg értése
Íráskészség
Beszédkészség
TELJES VIZSGA

EMELT

SZINT

Olvasott szöveg értése
Nyelvhelyesség
Hallott szöveg értése
Íráskészség
Beszédkészség
TELJES VIZSGA

ANGOL
Gimnázium
Átlag
Szórás
81,20
19,49
60,81
24,84
67,40
18,01
75,80
24,58
75,37
23,17
72,84
18,56
71,45
65,18
75,95
78,87
75,45
73,05

19,13
16,56
17,39
14,90
21,51
14,94

NÉMET

Szakközép
Átlag
Szórás
60,76
21,65
38,11
21,81
52,35
15,96
48,84
31,49
56,84
26,18
52,37
19,32
55,53
50,81
61,92
65,25
55,24
57,43
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22,57
17,78
19,26
19,24
23,76
16,52

Gimnázium
Átlag
Szórás
69,62
22,49
63,90
20,44
55,87
17,89
66,90
29,14
74,04
24,14
65,90
19,57
90,76
67,68
81,79
75,50
79,49
78,67

8,74
15,52
13,38
20,08
18,87
12,49

Szakközép
Átlag
Szórás
48,16
17,22
45,18
15,06
42,04
13,66
39,04
30,07
56,47
25,69
46,01
16,05
86,39
57,99
76,69
65,89
67,44
70,51

10,76
16,78
16,35
21,37
21,45
13,95

Összehasonlítva az 5.7.4.1. és 5.7.4.2. táblázat adatait két lényeges jelenség állapítható meg.
Középszinten a nyelvi elıkészítı évfolyamos érettségik átlagai angol és német nyelvbıl
egyaránt, gimnazisták és szakközépiskolások esetében is jobbak, mint a normál tantervő
diákok esetében. Az emelt szintő vizsgáknál ellentétes a mintázat: a NYEK évfolyamosok
átlagai alacsonyabbak, mint a 12. tanév végén érettségizett tanulóké.
A két táblázatban található átlagokat az 5.7.4.1. és 5.7.4.2. ábrák oszlopgrafikonjai
szemléltetik. A bal oldali oszlopok a normál tantervő, a jobb oldaliak a NYEK évfolyamos
teljesítményeket jelenítik meg. Az 5.7.4.1. ábrán jól látható, hogy középszinten a
szakközépiskolások jobban profitáltak a nyelvi elıkészítı évfolyam nyújtotta lehetıségekbıl,
mint gimnazista társaik, bár a legnagyobb eltérés sem túl nagy: mindössze 13,26
százalékpontnyi.
5.7.4.1. ábra:
A normál tantervő és NYEK évfolyamos érettségik eloszlása középszinten
angol és német nyelvbıl a két iskolatípusban
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80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

Angol (Gimnázium)

Angol (Szakközép)

Német (Gimnázium)

Német (Szakközép)

NORMÁL

72,84

52,37

65,90

46,01

NYEK

75,60

65,24

73,65

59,27

Az 5.7.4.2. ábra oszlopdiagramjai az emelt szinten elért átlagokat szemléltetik a két
iskolatípusban angol és német nyelvbıl. A bal oldali oszlopok itt is a normál tantervő
érettségizık átlagait jelenítik meg. Jó látható a középszinttıl eltérı trend. A különbségek
kisebbek a normál tantervő és a NYEK évfolyamos átlagok között, és három esetben
alacsonyabbak az átlagok a NYEK évfolyamosok körében annak ellenére, hogy egy tanévvel
többet és intenzíven foglalkoztak a tanult nyelvvel. Másképpen fogalmazva: nincs a NYEK
évfolyamnak hozadéka az emelt szintő átlagokban, kivéve az 1,31 százalékpontnyi elınyt
angol szakközépiskolásoknál.
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5.7.4.2. ábra:
A normál tantervő és NYEK évfolyamos érettségik eloszlása emelt szinten
angol és német nyelvbıl a két iskolatípusban
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73,05

57,43

78,67
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NYEK

66,64

58,74

72,48

64,24

A különbségek pontos megjelenítéséhez az 5.7.4.1. és 5.7.4.2. táblázatban szereplı adatokat
egymásból kivonva a 5.7.4.3. táblázatban a nyelvi elıkészítı évfolyamosok és a normál
tantervő képzésben résztvevı diákok érettségijeinek eredményei (% pontban) és azok szórásai
közötti különbségeket láthatjuk.
5.7.4.3. táblázat:
A NYEK és a normál évfolyamos érettségi eredmények közötti különbségek
angol és német nyelvbıl (% és szórás)

KÖZÉP

KÉSZSÉG
Olvasott szöveg értése
Nyelvhelyesség
Hallott szöveg értése
Íráskészség
Beszédkészség
TELJES VIZSGA

EMELT

SZINT

Olvasott szöveg értése
Nyelvhelyesség
Hallott szöveg értése
Íráskészség
Beszédkészség
TELJES VIZSGA

ANGOL
Gimnázium
Átlag
Szórás
1,74
-2,15
2,71
-1,76
1,34
-1,54
4,93
-4,03
3,09
-1,67
2,76
-2,21
-7,72
-7,77
-8,03
-2,85
-5,71
-6,41

0,78
-0,83
0,79
2,49
1,02
0,24

NÉMET

Szakközép
Átlag
Szórás
12,62
-2,76
13,49
0,48
9,78
0,41
17,18
-5,14
11,91
-2,78
12,87
-2,00
-1,54
-1,14
-0,77
5,68
4,24
1,31
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-2,47
-2,70
-1,89
-1,29
0,65
-1,28

Gimnázium
Átlag
Szórás
7,95
-1,67
7,33
-1,09
4,75
-0,17
11,19
-7,48
7,48
-4,59
7,75
-2,85
-3,49
-8,95
-5,98
-5,60
-6,90
-6,19

0,39
0,36
0,34
0,82
2,47
0,33

Szakközép
Átlag
Szórás
14,35
2,22
11,69
2,13
9,16
0,11
20,72
-2,08
10,21
-3,00
13,26
-0,03
-3,05
-6,41
-4,81
-6,26
-10,93
-6,27

-0,76
-2,82
-2,38
0,86
3,71
-0,70

A 5.7.4.3. táblázatban a pozitív számok azt jelentik, hogy a NYEK évfolyamos eredmények
meghaladják a normál tantervő érettségik eredményeit, míg a negatív értékek ennek
ellenkezıjére utalnak: a normál képzésben végzı diákok eredményei jobbak. Angol nyelvbıl
középszinten van néhány (1,34-4,93) százalékpontnyi eltérés a NYEK javára, ami örvendetes.
A leginkább elınyösek a két produktív készség adatai: az íráskészség és a beszédkészség, de a
különbség mindössze 3-5 százalékpontnyi. Ennél lényegesen jobban teljesítettek a
szakközépiskolások: íráskészségükben 17,18 százalékpontnyi az eltérés.
Németbıl középszinten az angolnál nagyobbak az eltérések a NYEK javára: a gimnazistáknál
legnagyobb az íráskészség területén (11,19%), és ennél is kedvezıbb a
szakközépiskolásoknál, ahol íráskészségbıl 10,72 % az eredmény a javukra. A teljes vizsgák
átlagát tekintve a gimnáziumi NYEK-es középszintő érettségik angolból alig különböznek a
normál tantervő diáktársaik érettségi teljesítményeitıl (2,76%), míg a szakközepeseknél az
eltérés lényegesen magasabb (12,87%). Németbıl nagyobb a NYEK évfolyamosok elınye: a
gimnazisták átlaga 7,75, a szakközépiskolásoké 13,26 százalékponttal magasabb, mint a
normál tantervőeké.
Az emelt szinten az eltérések negatív elıjelőek, ami azt mutatja, hogy a NYEK évfolyamos
érettségik átlagai elmaradnak a normál érettségizık adatai mögött. Angolból a gimnáziumi
érettségiknél készségenként -2,85 és -8,03 % közöttiek az eltérések, a szakközepeseknél pedig
-1,54 és 5,68 közöttiek az értékek, ami arra utal, hogy a produktív készségeken a NYEK
évfolyamosok javára mutatkozik eltérés. Német nyelvbıl mindkét iskolatípusban a normál
tantervő vizsgázók teljesítménye jobb. Az emelt szintő vizsgák átlagaira vonatkozó adatok
igen hasonlóak a két nyelvbıl a gimnazisták esetében, de eltérıen alakulnak a
szakközépiskolásoknál, ahol angolból a NYEK évfolyamosok 1,31 százalékponttal
megelızték a normál tagozatosokat. A többi esetben ennél lényegesen magasabb a normál
tagozatosok elınye (-6,19 és -6,41 % közötti).
Ami a szórások nagyságát és azok közötti különbségeket illeti, a kisebb szórás homogénebb
csoportokra utal. A szórások különbségeibıl arra következtethetünk, hogy a negatív számok a
normál tantervőeknél mutatnak nagyobb különbségeket, a pozitív számok pedig a NYEK
évfolyamosoknál.
Összefoglalva: a normál tantervő és a NYEK évfolyamos tanulók érettségi vizsgáinak konkrét
százalékos eredményeit elemezve megállapítható, hogy kismértékő eltérések találhatók a
középszintő érettségik eredményeiben az intenzív tanévet beiktató diákok javára. Az átlagok
közötti különbségek kicsik: nagyságuk 3 és 13 százalékpont között helyezkedik el, ez az
arány alig éri el az osztályozási skálán az egy érdemjeggyel jobbat. A középszintő érettségik
esetében ez a NYEK évfolyamos képzés hozadékának tekinthetı. Emelt szinten a NYEK
évfolyamosok átlagai alatta maradnak a normál tantervő tanulók adatainak, így elınyük nem
igazolható.
Ugyanakkor fontos, hogy a NYEK évfolyam nyertesei a szakközépiskolások között magasabb
arányban vannak jelen. Ebben a képzési típusban – középszinten – mindkét nyelvbıl jobbak
az átlagok, mint a normál tantervő gimnáziumi tanulóké (13%-al), bár az eltérések nem
nagyok.

172

5.7.5.

Összegzés

Összefoglalva az érettségi adatbázis alapján végzett elemzések eredményeit megállapítható,
hogy a nyelvi elıkészítı évfolyamon 2004 ıszén kezdı 11834 tanuló közül az elemzésekben
9144 érettségizı adataira támaszkodhattunk, mivel 2690 diák eredményei nem szerepelnek az
Oktatási Hivatal nyelvi elıkészítı évfolyamos tanulókat összefoglaló adatbázisában. Ezen
tanulók esetében vagy az intézményük nem közölte róluk, hogy NYEK évfolyamos diákok
voltak, vagy sikertelenek voltak az érettségin, vagy tanulmányaikat nem a NYEK-es
osztályban vagy iskolában folytatták, így nyelvtudásuk fejlıdése nem követhetı nyomon.
A NYEK évfolyamosok összes letett érettségi vizsgájának túlnyomó többsége (80,8%) az öt
tanév során középszintő, ötöde pedig (19,2%) emelt szintő. Tehát a számadatok alátámasztják
mindazt, amit az értékelés elızı fejezeteiben a diákok és nyelvtanárok állítottak: az emelt
szintő érettségi nem vonzó cél a nyelvi elıkészítı évfolyamos diákok körében. A NYEK
évfolyamos eredmények összehasonlításából a normál tanterv szerint haladókkal kiderül, az
emelt szintő érettségi nem csak a vizsgált képzési formában népszerőtlen: a normál tanterv
szerint haladó tanulók közül még olyan arányban sem választották, mint a NYEK
évfolyamosok.
Az emelt szintő érettségik többségét az elsı tanév végén (9. évfolyamon) dokumentálták, de
minden 10 vizsga közül csak 1 esetben tettek valóban emelt szintő érettségit a tanulók, míg a
további 9 esetben középfokú államilag akkreditált külsı nyelvvizsga bizonyítvánnyal
kiváltották az érettségit. Ez a lehetıség a második tanévtıl megszőnt.
A legtöbb érettségi vizsgát az ötödik tanévben (13. évfolyamon) tették le, amikor a sikeres
vizsgák száma hasonló az elsı négy tanév során szerzett összes érettségi vizsga
mennyiségéhez. A korábban vizsgázók többsége negyedikben (12. évfolyamon) érettségizett.
A NYEK évfolyamos tanulók túlnyomó többsége (7937 diák, 86,8%) egyetlen nyelvbıl
szerzett érettségit az ötödik tanév (13. évfolyam) végére, míg 13,13 százalékuk (1201 fı) két
nyelvbıl – többnyire középszinten. Ez valamivel magasabb arány, mint a normál tanterv
szerint haladó érettségizıké.
Ami a diákok nyelvtudásának minıségét illeti, a diákok többsége, akik a középszintő
érettségit teljesítették az ötödik tanév (13. évfolyam) végén 60 és 76 százalék közötti
vizsgaátlagot értek el, ami az érettségikre alkalmazott osztályozási kulcsnak megfelelıen jó
szintőnek minısül. Emelt szinten ennél valamivel gyengébben sikerültek az érettségik: 58,74
és 72,48 százalék közöttiek az átlagok. Az osztályozási skálán ezek átlaga azonban a jelest
jelenti (60% fölött). A két szint egymásnak nem feleltethetı meg. Fontos megjegyezni, hogy a
középszintő érettségi belsı értékeléső vizsga, ami alapvetıen megkülönbözteti az emelt
szinttıl, valamint a külsı nyelvvizsgáktól is.
A normál tantervő és a NYEK évfolyamos tanulók érettségi vizsgaeredményeit
összehasonlítva eltérések találhatók a középszintő érettségik eredményeiben a NYEK
évfolyamos diákok javára. Az átlagok között kis különbségek jellemzıek: nagyságuk 3 és 13
százalékpont közötti, ez a NYEK hozadékának tekinthetı. Emelt szinten a NYEK
évfolyamosok átlagai alatta maradnak a normál tantervő tanulók adatainak. A NYEK
évfolyam nyertesei a szakközépiskolások között magasabb arányban vannak jelen. Ebben a
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képzési típusban – középszinten – mindkét nyelvbıl jobbak az átlagok, mint a normál
tantervő gimnáziumi tanulóké (13%-al), bár az elınyük szerény. Fontos hozzátennünk, hogy
ezek az elemzések a 2008/2009. tanév tavaszi vizsgaidıszakában elért eredményeken
alapulnak, elképzelhetı, hogy kedvezıbb képet kaptunk volna, ha a teljes középiskolai
tanulmányaik során letett, összes eredményt hasonlítottuk volna össze.
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6. A FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
A válaszadók véleményének összefoglalása elıtt fontos megállapítanunk, hogy nemzetközi
viszonylatban egyedülálló program a NYEK évfolyammal induló képzés. Ilyen mértékő és
formájú befektetés a nyelvtudás célzott fejlesztésébe, amely módosítja a közoktatás menetét
és tartalmát, ismereteink szerint, a világon máshol nem valósult meg, méltán nevezhetjük ezt
nyelvpedagógiai hungarikumnak.
A NYEK évfolyam létét annak köszönheti, hogy a döntéshozók szükségesnek látták egy teljes
tanév beiktatását a 12 éves tantervbe a minimum öt éven át tartó általános iskolai
nyelvtanulást követıen annak érdekében, hogy sok tanuló jobb eséllyel jusson el a
használható nyelvtudás szintjére a 13. évfolyam végére. A program kiszélesedése azt mutatja,
hogy egyre több tanuló és intézmény érzi ennek szükségét. A felmérés eredményeibıl látható,
hogy a NYEK évfolyam rendkívül népszerő eleme a mai közoktatásnak.
Logikus kérdés, hogy a NYEK évfolyamos diákok, szüleik, tanáraik, az iskolák és a
közoktatás egésze szempontjából öt tanév távlatából mi a hozadéka, hogyan értékelhetı ez a
nagy volumenő program. A válaszokból kirajzolódó eredmények, problémák, javaslatok
segíthetnek annak mérlegelésében, hogy a hatalmas befektetés, amelyet a tanulók,
nyelvtanáraik, szüleik, és maguk az intézmények dokumentálnak, hozzáadott értékben hogyan
viszonyul a ráfordításokhoz. Abban is irányt mutathatnak, hogy az elsı ilyen osztályok ötödik
tanévének lezárását követıen, a tapasztalatok alapján a jövıben miként szükséges és célszerő
módosítani a szabályozást és a gyakorlatot.

6.1. A felmérés céljainak teljesülése
A felmérés az elsı, 2004/2005-ben indult NYEK évfolyam és az azt követı négy tanév
eredményeinek értékelését tőzte ki célul az intézmények vezetıi, a nyelvtanuló diákok,
szüleik, és a nyelvtanárok véleményének tükrében. Elsı lépésként minden intézmény
vezetıségét, ahol ebben a tanévben folyik NYEK évfolyamos oktatás, megkértünk egy
interneten kitölthetı kérdıív kitöltésére. Ezt követıen további adatokat győjtöttünk az iskolák
egy reprezentatív mintájának nyelvtanáraitól, tanulóitól és a szüleiktıl három adatgyőjtı
eljárás segítségével. Egyrészt minden nyelvtanár és az elsı évben NYEK évfolyamon indult
tanuló egy internetes kérdıívet töltött ki, valamint papíron kiküldött nyitott kérdésekbıl álló
kérdıívek segítségével iskolánként két nyelvtanárral, négy diákkal és szüleikkel rövid
esettanulmányok készültek. Az összes NYEK évfolyamon indult érettségizı, valamint a nem
nyelvi elıkészítı évfolyamos, „normál” nyelvoktatásban résztvevı összes tanuló érettségi
eredményeit az Oktatási Hivatal adatbázisa alapján elemeztük.
A válaszok mennyiségébıl és minıségébıl, valamint a telefonon és email-ben folytatott
kommunikációból arra következtetünk, hogy a megkérdezettek komolyan vették a
megkeresést, és fontosnak tartották az adatok kitöltését, véleményük megfogalmazását. Ezért
mielıtt továbbmennénk, köszönetet mondunk mindenkinek, aki megosztotta tapasztalatait,
javaslatait, és válaszaival segítette a felmérés megvalósítását. Reményeink szerint sikerült
nem pusztán irányokra rámutatnunk, hanem arra is lehetıséget nyújtunk az olvasók számára,
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hogy a válaszadók megfogalmazásában közreadott eredmények, nehézségek, változtatási
javaslatok részleteibe is bepillantást nyerjenek, és továbbgondolják az olvasottakat.
Az elemzésekbıl a vizsgált kérdésekrıl részletes és rendkívül összetett képet kaptunk,
amelynek legfontosabb pontjait itt összegezzük. A felmérés teljes szövegében idézett tanulói,
tanári, szülıi és vezetıi vélemények szervesen kiegészítik a számszerősített adatokat, ezért ez
az összefoglalás olyan értékes részletekre és megfogalmazásokra nem világít rá, amelyek
nélkül nem lehet teljes a kép. A nyitott kérdésekre adott válaszokból kirajzolódó trendek, a
rövid esettanulmányokban közölt vélemények az eredményekrıl és problémákról apró
részletekbe is bepillantást engednek, ezekbıl áll össze végül a NYEK évfolyamról és annak
folytatásáról kialakuló színes körkép.

6.2. A NYEK évfolyamos képzés népszerősége
az elmúlt öt tanévben
A válaszadók egyöntető véleménye és a számszerő adatok szerint a NYEK évfolyamos
képzés rendkívül népszerő: a gimnáziumi és szakközépiskolai képzést folytató
intézményekben egyaránt dinamikusan növekedett a NYEK osztályok száma az elmúlt öt
tanév során. A bıvülés üteme a szakközépiskolák esetében gyorsabb: közel duplájára nıtt az
intenzív nyelvoktatást nyújtó osztályok száma. Míg az elsı tanévben a válaszadó
intézményekben 117 gimnáziumi és 96 szakközépiskolai NYEK osztály indult, addig a
2008/2009-es tanévben, a két intézménytípusban hasonló számban vannak jelen a NYEK
évfolyamos osztályok (175 gimnáziumi és 171 szakközépiskolai osztály). A számok a NYEK
egyre szélesebb térnyerését mutatják.
Az országosan évek óta csökkenı diáklétszám miatt a tanulókért (és a létszámmal arányos
forrásokért) folytatott versenyben az iskolák számára kiutat jelent az egy újabb tanévet
beiktató NYEK évfolyam, így szerencsésen találkozik az intézmények és a tanulók érdeke. A
képzést a tantestületek és az intézmények vezetése is többségében támogatja.
Ennek a folyamatnak további nyeresége, hogy a NYEK évfolyamra járó tanulók, az
intézményektıl kapott válaszok 91 százaléka szerint, többnyire elınyükre különböznek az
iskola többi tanulójától. Kedvezıbb a motivációjuk a nyelvek és a többi tantárgy tanulására,
jobb a tanulmányi eredményük, korábban és több sikerrel tesznek nyelvi vizsgákat. Ez
feltétlenül kedvezı trend az iskolák és a tanulók szempontjából egyaránt.
Kisebb mértékben ugyan, de megjelenik az ellenpólus is: néhány intézményben a NYEK
évfolyamosokat a többiekhez képest gyengébb képességő, rosszabb magatartású, kevésbé
céltudatos és alulmotivált diákokként jellemzik, ezért felzárkóztatásuk komoly kihívást jelent
a nyelvtanároknak és a tantestületnek egyaránt. Ezekben az iskolákban a megoldást többnyire
a szigorúbb felvételi követelményekben látják, illetve néhány helyen nem indítottak újabb
osztályt. Az ilyen helyeken további segítségre van szükség a differenciált oktatás sikeres
megvalósítása érdekében, mivel a tanulók kiválogatása a NYEK céljaival ellentétes, így az
nem lehet megoldás.
Mindezek az adatok jól tükrözik, milyen lényeges eltérések jellemzik a NYEK évfolyamos
iskolákat. Míg az intézmények jelentıs részében a NYEK évfolyamos osztályba a
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legeredményesebb tanulóik járnak, másutt ık azok, akiknek lemaradása jelentıs és a
felzárkóztatása folyamatos kihívást, nehézséget jelent.
Az iskolák többsége fejlesztésekkel igyekszik vonzerejét fokozni, így a NYEK évfolyamon és
azt követıen nyelvórán túli gyakorlási lehetıségeket is biztosítanak: érettségi elıkészítıt,
nyelvi tábort, csereprogramot szerveznek, bıvítik a könyvtári állományt és fejlesztik az
infrastruktúrát. Gondot fordítanak a nyelvtanárok kiválasztására tanítási tapasztalatuk és
együttmőködési készségük alapján. Egészében véve sokat tesznek azért, hogy a NYEK
évfolyam sikeres legyen.

6.3. A NYEK évfolyamot követı négy tanév
Ami a folytatást illeti, a NYEK-es osztályok tanulói, 1-2 iskola kivételével, az intenzív évet
követıen együtt haladnak tovább abban az iskolában, ahol tanulmányaikat megkezdték. Ez
pozitívumként értékelhetı, mivel a tanári és tanulói vélemények között egyaránt hangsúlyos a
jó osztályközösség és kedvezı csoportdinamika kialakulása a NYEK évfolyamon, amit így
megıriznek az osztályok. A tanult nyelvet többnyire heti 5 órában folytatják a képzés egész
ideje alatt vagy az elırehozott érettségiig, az iskolák ötödében azonban ennél a törvényben
meghatározott óraszámnál kevesebb nyelvórában. Ez a nyelvtanári, szülıi és tanulói
véleményekben visszatérı probléma: kevésnek tartják az óraszámot, sokan a teljes 5 tanéven
át megtartanák a NYEK évfolyamos óraszámot, ami számos okból nem megvalósítható és
nem is indokolt.
A NYEK évfolyamot követı 4 tanévrıl a diákok, a szülık, és a nyelvtanárok véleménye
általában kevésbé kedvezı, mint az elsı évrıl. Ez a jelenség érthetı, mivel az újdonság maga
az elsı tanév, így a lelkesedés konkrétan az új típusú képzéssel kapcsolatos. Ugyanakkor,
mivel a NYEK évfolyamot követı tanévek a középiskolai tanulás megszokott rendje szerint
zajlanak, a diákok, szülık és nyelvtanárok egyaránt érzékelik a különlegesbıl a hagyományos
rendszerbe történı beilleszkedés problémáit. Az intenzív nyelvtanulás után a tanulók gyakran
komoly visszalépésként élik meg a kevesebb nyelvórát és az egy év után belépı közismereti
tantárgyakat, amelyek tanulásától „elszoktak”. A nyelvtudás fejlıdésének üteme lassul, ami
szintén negatívan hat a tanulók önértékelésére és motivációjára. Az OKM megbízásából,
szakértık által összeállított ajánlás a 10-13. évfolyamok nyelvtanításához több olyan
megoldást tartalmaz, melyek ezekre a problémákra megoldást jelenthetnének, de erre egy
válaszadó sem utalt.

6.4. Az ötéves tanulmányok holisztikus értékelése
A NYEK évfolyamnak és az azt követı négy tanévnek az intézmények vezetıi, nyelvtanárai,
a diákok és szüleik által leggyakrabban említett eredménye és értékmérıje a megszerzett
nyelvtudás és az azt igazoló elırehozott érettségi és külsı nyelvvizsga, ami összhangban van
azzal, ami miatt ezt a képzést választották. Akik elégedettek, azok fıként azért, mert sikerült
jól megtanulniuk egy idegen nyelven, és a középiskolai tanulmányaik befejezését megelızıen
sikeres vizsgát tettek. Az elégedetlenségre hasonlóak az okok: nem sikerült a remélt
nyelvtudást elérni (vizsgát tenni), és véleményük szerint ugyanezt az eredményt 4 év alatt is el
lehetett volna érni. A nyelvtanárok sajnálatára, az elırehozott érettségi vizsga után nem
folytatták a diákok a nyelvtanulást, mivel a céljukat elérték. Az ötödik tanév végére más
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tényezık szerepe is felerısödött: a diákok és szülık egy része úgy érezte, a tanulók „kinıtték”
a középiskolát és e plusz tanév nélkül mára már a felsıoktatásban tanulhatnának vagy munkát
vállalhatnának.
Visszatekintve az ötéves középiskolai tanulmányokra, ha ma kellene választaniuk, a
2008/2009 tavaszán végzıs tanulók fele (49%) újból a NYEK évfolyamos képzést választaná,
míg ugyancsak a fele (51%) nem így döntene. A megkérdezett diákok szülei nagyobb
arányban értékelik eredményesnek az öt tanévet: a szülık több mint fele biztosan újra ide
íratná be gyermekét (53%) és további 10 százalékuk is valószínőleg, vagy bizonyos feltételek
mellett ismét ezt választaná gyermeke számára. Ugyanakkor minden harmadik szülı (36%)
nem választaná újból. Ez a holisztikus értékelés meglehetısen megosztott – az
eredményekrıl, problémákról, és a változtatási javaslatokról a kialakult kép ennél lényegesen
sokszínőbb. A konkrét érvek és vélemények részletes áttekintése szükséges a folyamatok
megértéséhez, mivel azok árnyaltabban szólnak az eredményekrıl és gondokról. Úgy tőnik,
az egy tanévvel meghosszabbodó középiskola, amely sok diák, tanár és szülı véleménye
szerint segítséget jelent abban, hogy a tanulók beérjenek, kialakuljon, mit szeretnének,
néhányuk véleménye szerint inkább a konkrét elképzelések, más lehetıségek hiányában
idekerülı tanulók számára szükségmegoldás. Ugyanakkor elmondható, hogy igen sokan
elırehozott érettségivel, hasznos nyelvtudással gazdagodva kerülnek ki a közoktatásból, ami a
NYEK évfolyam nélkül nem valósulhatott volna meg.

6.5. Mennyiben valósultak meg a NYEK évfolyam céljai?
6.5.1.

Az idegen nyelvi érettségi sikeres teljesítése

Az ajánlásokban szereplı célok teljesülésének elemzéséhez arra a kérdésre kellene választ
keresnünk, hogy hány diák tett sikeres érettségi vizsgát idegen nyelvbıl emelt szinten, és hány
diák vált motivált, autonóm nyelvtanulóvá, többnyelvő európai polgárrá. A felmérés
eredményei azonban azt mutatják, hogy az ajánlásokban szereplı célok nem tükrözik a
középiskolás diákok lehetıségeit, szükségleteit és a kétszintő érettségi bevezetése óta
kialakult stratégiáikat.
Egyrészt a megkérdezett diákok esetében az elırehozott és tervezett érettségi vizsgák száma
idegen nyelvbıl alacsony: átlaguk alig haladja meg az egyet. Ez kedvezıtlen abból a
szempontból, hogy a három nyelven (anyanyelven és két idegen nyelven) beszélı európai
polgár modelljétıl messze van. Ugyanakkor ez az eredmény nem meglepı, mivel az
iskolákban a tanult nyelvek száma alacsony: többnyire egy nyelvet tanultak a NYEK
évfolyamon, és azt követıen is kevesen, többnyire csak a gimnáziumi tanulók foglalkoznak
két nyelvvel annak ellenére, hogy az ajánlások javasolják, és a felmérés eredményei szerint a
diákok többsége szívesen tanult volna két idegen nyelvet.
Ami a nyelvi érettségi vizsgák szintjét illeti, a többség (a reprezentatív mintában: 77%, a
teljes adatbázisban: 80,8%) a középszintő vizsgát választja a tanult nyelvbıl. Ez azt jelenti,
hogy a tanulók ötöde tesz emelt szintő érettségit, amire a felkészítést a törvény elıírja (bár a
letételét nem), és az ajánlások egyik céljaként is szerepel.
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Komoly és örvendetes eredmény, hogy az elırehozott érettségik átlagai angol és német
nyelvbıl 4,5 fölöttiek, a 13. évfolyam végén rendes érettségit tévı diákok azonban ennél
alacsonyabb értékeket jósoltak maguknak, amit a teljes NYEK évfolyamos eredmények
alátámasztanak. A középszintő érettségit az ötödik tanév (13. évfolyam) végén teljesítı
tanulók esetében 60 és 76 százalék közöttiek az átlagok, ami az érettségik osztályozási
kulcsának megfelelıen jó szintőnek minısül. Emelt szinten ennél valamivel gyengébben
sikerültek az érettségik: 58,74 és 72,48 százalék között helyezkednek el az átlagok. Az
osztályozási skálán ezek átlaga azonban a jelest jelenti (60% fölött). Ennek magyarázata,
hogy a legjobb nyelvtudású tanulók elırehozott érettségit szereztek, míg a kevésbé
magabiztos diákok tanulmányaik végére halasztották a megmérettetést.
A normál tantervő és a NYEK évfolyamos tanulók érettségi vizsgaeredményeit
összehasonlítva kismértékő eltérések találhatók a középszintő érettségik eredményeiben a
NYEK évfolyamos diákok javára. Az átlagok közti különbségek 3 és 13 százalékpont
közöttiek, ez a NYEK évfolyamos képzés hozadékának tekinthetı. Emelt szinten a NYEK
évfolyamosok átlagai alatta maradnak a normál tantervő tanulók adatainak. A NYEK
évfolyam nyertesei a szakközépiskolások között magasabb arányban vannak jelen. Ebben a
képzési típusban – középszinten – mindkét nyelvbıl jobbak az átlagok, mint a normál
tantervő gimnáziumi tanulóké (13%-al), bár az elınyük szerénynek mondható. Fontos, hogy a
vizsgaeredmények tekintetében az elemzések kizárólag a 2008/2009. tanév tavaszi
vizsgaidıszakának adataira épülnek - elképzelhetı, hogy a tanulók összes, középiskolai éveik
alatt letett vizsgáinak eredményei kedvezıbb képet adnának.
Az érettségi eredmények értékelésével kapcsolatban le kell szögezni, hogy a középiskolákban
minden tantárgyból jellemzı, hogy a tanulók elenyészı hányada választja az emelt szintő
érettségit, mivel az eredeti célját nem tölti be, ahogyan az a Zöld könyv a magyar közoktatás
megújításáért 2008 (Fazekas, Köllı és Varga, 2008) címő könyvbıl világosan kiderül. Idegen
nyelvekbıl sincs ez másképpen, és ez a NYEK képzésre is érvényes.
A jelenség okát csak találgatni lehet. Az idegen nyelvek esetében valószínőleg a felvételi
vizsgán szerezhetı plusz pontokra vonatkozó szabályok befolyásolják a diákok stratégiáit.
Nyelvvizsgákért maximum 50 pontot lehet beszámítani: 35 pont a középfokú, 50 pont a
felsıfokú nyelvvizsga, de 2 nyelvvizsga esetén sem adható 50 pontnál több. Az emelt szintő
érettségi 40 pontot ér, amit 30% teljesítésével el lehet érni. A nyelvtanárok tapasztalata
(szóbeli közlése) azt mutatja, hogy a tanulók inkább azt a stratégiát követik, hogy a belsı
értékeléső középszinten nyelvi érettségit tesznek és mellé nyelvvizsgával plusz pontot
szereznek, mint hogy az emelt szintő nyelvi érettségit teljesítsék.

6.5.2.

A diákok nyelvtanulási motivációja

A vizsgálat eredményei alátámasztják azt, amit eddig is tudtunk: a nyelvtanulás sikerének
záloga a motiváció. A NYEK évfolyam végén készült felmérésnek fontos eredményei
visszaköszönnek az 5. tanév végi válaszokban. Akkor az iskoláknak mindössze 14
százalékában tanultak második idegen nyelvet, míg a diákok 51 százaléka szeretett volna. A
jelen felmérésben résztvevık többsége, hasonlóan az elsı vizsgálat eredményeihez, heti 11-16
órában, többnyire egy idegen nyelvet tanult. Ez nincs összhangban azzal, amit szeretnének: ha
ma kezdenék a középiskolát, a többség két nyelvet, a tanulók negyede három vagy több
nyelvet szeretne tanulni. Ez egyik oka lehet elégedetlenségüknek az 5. tanév végén. A tanult
nyelvek száma, a körülményektıl, a helyi sajátosságoktól függıen az iskolák hatáskörébe
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tartozik, így helyben döntik el, hogy mennyiben veszik figyelembe a NYEK képzéshez
készült erre vonatkozó ajánlást.
A nyelvtanulási motiváció meghatározó eleme a tanult célnyelv. Ami a nyelvválasztást illeti,
a népszerőségi listán elsı helyezett az angol (94%), ami összhangban van a nyelvpedagógiai
kutatásokban egyértelmően látható trendekkel (pl. Dörnyei, Csizér és Németh, 2006, Nikolov,
2007) és megfelel annak az oktatáspolitikai intézkedésnek, mely a 2010/2011. tanévtıl
minden középiskolai tanuló számára kötelezıen elérhetıvé teszi ezt a nyelvet. Az eddigi
tapasztalatokhoz képest új adat utal a német nyelv további térvesztésére: az egyéb nyelveket
(köztük pl. francia, olasz, spanyol) a diákok 60 százaléka, a németet 46 százalék választotta az
elsı két nyelv közé.
Az összes válaszadó egyértelmően a használható és dokumentált nyelvtudásban határozza
meg a nyelvtanulás célját, értelmét, motivációját. A sikert, a hasznot minden válaszadói
csoport ebben méri, ami gyakran társul az elsajátítási motivációval: érzik, hogy tudnak
kommunikálni, míg mások örömüket lelik a nyelvtanulásban, ami intrinzik motívumra utal.
Az eszközjellegő motívum azonban, az öt tanév távlatából nézve, gyakran visszájára fordul. A
nyelvtanárok, a tanulók és a szülık véleménye egybecseng: az elırehozott érettségi, illetve a
közoktatásban továbbra is kiemelt szerepet képviselı külsı nyelvvizsga sikeres teljesítését
követıen célját, értelmét veszti a nyelvtanulás. Az áhított célt elérték, nincs szükség további
nyelvi fejlıdésre. Ezért javasolják a nyelvtanárok, hogy a sikeres elırehozott érettségit
követıen ne hagyhassák abba a nyelvtanulást, ugyanis a negatív visszahatás gyakran oda
vezet, hogy a NYEK évfolyamon megszerzett nyelvtudás a 13. tanév végére megkopik.
A nyelvtanulási motiváción túl a nyelvtanárok és diákok egyaránt motiváló tényezıként
értékelték a jó osztályközösségek kialakulását, a kedvezı tanár-diák viszonyt, a jó hangulatú
órákat. Mindezek hozzájárulnak a NYEK évfolyamos képzés sikeréhez, és egyben
túlmutatnak annak keretein.
Az iskolák vezetıi és a nyelvtanárok egyaránt a motivációt jelölik meg a tanulói siker
zálogaként és a kudarcok forrásaként. A nyelvtanulási motiváció, amely közismerten
dinamikusan változó összetett tényezı, a válaszokban többnyire hozott és állandó jellemzıje a
diáknak, és nem körvonalazódik a pedagógusok meghatározó szerepe annak alakulásában.

6.5.3.

Autonóm, élethosszig tartó nyelvtanulás

Az önálló nyelvtanulásról kevéssé gyakran szólnak a válaszadók lelkesedéssel. Visszatérı
panasz a nyelvtanárok részérıl, hogy a nyelvórákon túl nem vagy alig foglalkoznak a diákok a
nyelvvel, míg ezt ık elkerülhetetlennek tartják. Tipikusként írják le, hogy a tanulók a sok
nyelvórát elegendınek gondolják a biztos nyelvi fejlıdéshez. Bár a konkrét kérdésre, hogy
milyen területen fejlıdtek, illetve maradtak le, sem a tanulók, sem a nyelvtanárok válaszai
nem tanúskodtak a nyelvtanulási stratégiák mély ismeretérıl vagy tudatos használatról,
többnyire elfogadják, hogy önállóan is tenniük kell fejlıdésükért.
Jó hír, hogy motiváltak a diákok újabb nyelvek tanulására, bár ezt fıként további tanári
segítséggel képzelik el. Ugyanakkor, mint láttuk, a NYEK évfolyamos képzés során alig nyílt
lehetısége a tanulóknak két idegen nyelvet tanulni. Másrészt határozottan az önálló
nyelvtanulás ellen szól az a már említett képzet, amely a diákokban – nem csak a NYEK
évfolyamosok körében – kialakult: a nyelvtanulás célja a vizsga megszerzése és amint ez
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megvalósul, már nem szükséges nyelvet tanulni, a bizonyítvány élethosszig biztosíthat
elınyöket.

6.5.4.

A NYEK évfolyam és az esélyegyenlıség

A felmérés vizsgálta azt is, hogyan járult hozzá a NYEK évfolyam az esélyteremtéshez,
mennyiben volt sikeres a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatása. Az eredmények azt
mutatják, hogy számos jele van a sikernek (például, nıtt a szakközépiskolai osztályok száma,
több diák kapott ingyenes tanórai és tanórán kívüli intenzív nyelvtanulási lehetıséget, esélyt a
felzárkózásra egyéb tárgyakból), a kép azonban nem egyértelmően kedvezı. Az intézmények
többsége ugyan fontosnak tartja az esélyegyenlıséget, de az intézményvezetık és a
nyelvtanárok válaszaiban leggyakrabban visszaköszönı nehézségek és kudarcok mind a
gyenge képességő és alulmotivált tanulókkal kapcsolatosak. A szülık közül is többen
kifogásolták a különbözı képességő csoportokat.
Bár az intézmények által felsorolt megoldási javaslatok között több helyen megjelenik a
felzárkóztatás, például délutáni foglalkozásokkal igyekeznek segíteni e téren, a differenciált
nyelvoktatás gyakorlati megvalósítása sok helyen mégis áthidalhatatlan problémát jelent.
Megoldásként felvételi vizsgát vezettek be, illetve terveznek, homogén csoportok
kialakítására törekszenek, és a buktatás lehetıségét is hiányolják, annak ellenére, hogy a
differenciálás kezeléséhez az ajánlásokban találhatnak megoldásokat, és a nyelvtanárok
akkreditált NYEK képzésének egyik központi kérdése is ez volt. Láthatóan nem változik meg
az intézmények évtizedes gyakorlata és a tanárok gondolkodása egy új képzési forma
bevezetésével.
Mint ismeretes, az OKM a 2008/2009. tanévtıl bevezetett egy módosítást, melynek
segítségével a nyelvi felvételi vizsga megtiltásával egyértelmően akadályozni kívánja a
gyenge nyelvtudású tanulók kirekesztését a NYEK képzésbıl. Kérdés azonban, hogy ez
sikerrel járhat-e akkor, amikor közismert, hogy az idegen nyelvi teljesítmények szorosan
együtt járnak az anyanyelvbıl és más tantárgyakból elért tanulmányi eredményekkel.
Másképpen fogalmazva: bármilyen szempontot vesznek figyelembe az iskolák a felvételkor,
elırelépést ezen a téren a pozitív diszkrimináció hozhat. Máskülönben a NYEK évfolyam
nyújtotta különleges lehetıséget inkább a jó képességő, motivált tanulók tudják kihasználni.
Visszatérve az országos érettségi eredmények elemzésének tanulságaira, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium adatai szerint 2004/2005-ben 11834 tanuló kezdett nyelvi elıkészítı
évfolyamon. A 13. tanév végén az Oktatási Hivatal adatbázisában 9144 érettségizı szerepel,
hiányzik 2690 diák - az induló évfolyam közel negyede. Hiányzásuk okai a következık
lehetnek: (1) iskolája nem közölte róla, hogy NYEK évfolyamos volt, (2) sikertelenül
próbálkozott az érettségivel, (3) elhagyta a NYEK-es osztályt vagy iskolát. Nem tudható,
hogy a utóbbiak esetében az esélyegyenlıség és felzárkóztatás hogyan valósult meg.
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6.6. Javaslatok
6.6.1.

Az ajánlásban megfogalmazott célok átgondolása

Átgondolásra érdemes, hogy mennyiben tekinthetjük reálisan megvalósíthatónak a NYEK
évfolyam öt évvel ezelıtt megfogalmazott céljait. A használható, középszintő nyelvtudás
elvárható, ennek dokumentálása azonban emelt szintő érettségivel, amely más tantárgyból
sem váltotta be a hozzá főzött reményeket, nem tőnik annak. Az új cél megfogalmazásához át
kell gondolni, hogy a külsı, pénzért letehetı nyelvvizsgákkal továbbra is megszerezhetı
továbbtanuláshoz szükséges pontok rendszere mennyiben befolyásolja a diákok vizsgázási
szokásait és nyelvtanulási motivációját – valószínőleg jelentısen.
A közoktatásban olyan záróvizsgára van szükség, amely megbízhatóan dokumentálja az elért
nyelvtudás szintjét. A jelenlegi kétszintő nyelvi érettségivel kapcsolatban alapvetı kifogás,
hogy a két vizsgán elért teljesítmény egymáshoz nem illeszkedik, egységes skálára nem
vetíthetı (például az emelt szinten elért bizonyos százalék nem teszi lehetıvé a középszint
teljesítését, és fordítva). A külsı (emelt szint) és belsı (középszint) értékeléshez kapcsolódó
kérdések, minden más tantárgyhoz hasonlóan, szintén problémásak. A kritikus olvasóban az is
felmerül, hogy azért is választják inkább a középszintő érettségit a tanulók, mert saját tanáraik
nagyobb megértéssel értékelik teljesítményüket (amely saját munkájuk mércéje is egyben).
Probléma továbbá, hogy a kétszintő érettségi idegen nyelvekbıl nincs a nyelvvizsgákkal
azonos módon akkreditálva, így annak minıségbiztosítása a mai napig nem megoldott, azaz
kettıs a mérce a nyelvvizsgák és az érettségik esetében: egyik akkreditált, másik nem.
Amennyiben hosszú távon a közoktatásban továbbra is szerep jut a külsı nyelvvizsgáknak
(pontszerzés), harmóniába kell hozni a két vizsgarendszert.
Szintén átgondolásra érdemes, hogy a célok között mind a négy alapkészségbıl azonos szintet
kell-e megjelölni. Az egyéni különbségek figyelembe vételével remek eredmény lehet az is,
ha valaki egy vagy két készségbıl ér el egy bizonyos szintet. Ami az egyik diáknak olvasott
szöveg értésébıl vagy írásból reális cél, az egy másik számára elérhetetlen, míg ı az adott
szintet a beszédértés és/vagy beszédkészség területén éri el. Másképpen fogalmazva, a célokat
is differenciálni kellene. Érdemes lenne áttekinteni, milyen az iskolarendszert lezáró
nyelvtudásmérı vizsgák konstruktuma más európai országokban, és a mi gyakorlatunkat
hogyan lenne célszerő úgy átalakítani, hogy ne kizárólag a minden készségbıl azonos szintő
eredmény számítson csak dokumentált nyelvtudásnak.
Végül megfontolandó, hogy az elırehozott vizsgák negatív hatása a nyelvtanulásra hogyan
küszöbölhetı ki és fordítható erénnyé. Az eredmények azt mutatják, hogy a diákok
szempontjából okafogyottá válik a nyelvvel való foglalkozás a vizsgát követıen. A már elért
szint további fejlesztésére kiválóan alkalmas lehet egy vagy több tantárgy célnyelven történı
tanulása, amelynek feltételeit természetesen meg kell teremteni. Ezt a módszertani megoldást
az európai nyelvpedagógiai kutatások és gyakorlat, valamint a két tanítási nyelvő iskolák
tapasztalatai alátámasztják. Egy másik vonal egy szakma célnyelven történı tanulása lehet,
amely szintén korszerő folytatás, de a nyelvtanárokat és szaktanárokat erre is fel kell
készíteni. Az eredményes középiskolai tanulási tapasztalatokat célszerő lenne a felvételi
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rendszerben honorálni, esetleg OKJ-s képzéssel kombinálni, mivel várhatóan ez motiválná a
diákokat a további célnyelvhasználatra.
Az önálló, élethosszig tartó nyelvtanulás és gyakorlás a használható nyelvtudás kulcsa. Ezt a
célt nem volna helyes módosítani, de láthatóan a nyelvtanároknak és a diákoknak egyaránt
van még mit tanulnia ezen a területen. Egyrészt, ahogyan láttuk, sok diák tanulna szívesen két
vagy több idegen nyelvet. Ez az angol térhódítása miatt ez külön örvendetes, hiszen azt
jelenti, hogy nem csak angolul szeretnének tanulni, amitıl sokan tartanak, hanem más
nyelveket is. Az egyik nyelv, a nyelvtanulási stratégiák hatékony alkalmazásával, támogatja a
másik nyelvet. Érdemes lenne ennek a lehetıségnek a kiaknázására újragondolni a NYEK
évfolyamot. Másrészt az információs technológiák elterjedésével rendkívüli lehetıségek
nyílhatnak meg az önálló tanulásra. Ehhez a nyelvtanároknak is meg kell tanulniuk, hogyan
aknázhatják ki a lehetıségeket, és hogyan segíthetik ebben a diákjaikat.
Igen sok tennivaló van az esélyteremtés területén. A nyelvtanárok véleményeibıl világosan
látható: sokuk nem tudja napi munkájában megvalósítani a differenciált nyelvtanítást. Erre a
célra sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni és olyan eljárásokat kell megismertetni és
meghonosítani a mindennapi gyakorlatban, amelyek segítségével a nyelvtanárok
hatékonyabban és sikerrel tudnak a tanulók egyéni különbségeihez alkalmazkodni, mivel az
óraszám növelése önmagában láthatóan nem jelent megoldást erre a problémára. A
nyelvtanárok, számos egyéb felmérés eredményeihez hasonlóan, homogén csoportokat
szeretnének tanítani, munkájuk fı akadálya – szerintük – a tanulók közötti képességekben és
nyelvtudásban megjelenı különbségek.
A statisztikai adatok szolgáltatásában is elıre kell lépni annak érdekében, hogy a nyelvi
elıkészítı évfolyamon indult minden diák fejlıdése nyomon követhetı legyen.

6.6.2.

Az egyéb közismereti tárgyak helyzetének átgondolása
a NYEK évfolyamon

Az intézményvezetık, tanárok, tanulók és szülık véleménye alapján át kellene gondolni, hogy
mennyi az optimális idegen nyelvekre fordított óraszám, amely mellett a tanulók más
tantárgyakból is megfelelı tempóban fejlıdnek. Az informatika oktatásáról ugyan
egyértelmően pozitív a kép, de ez a terület igen kevés véleményben jelent meg a program
eredményei között, a többi tantárgyból a lemaradás, a diákok elszokása a tanulástól annál
gyakrabban. Szükség lenne arra, hogy az iskolák a jó gyakorlatukat, tapasztalataikat
egymással kicseréljék és együttmőködjenek olyan megoldások kimunkálásában, amely
leginkább segíti a tanulók visszailleszkedését a hagyományos középiskolai tanulási
folyamatba.

6.6.3.

Tanártovábbképzés

A NYEK évfolyam kulcsszereplıi a képzésbe egyre nagyobb számban bekapcsolódó
nyelvtanárok. Válaszaik alapján többségük szívesen tanít a NYEK-en, többnyire azért, mert
elég idı jut olyan feladatokra, amelyekre máshol nem, illetve sikeresen mőködnek együtt
kollégáikkal. Bár a minisztérium számos lépést tett annak érdekében, hogy a NYEK
évfolyamos képzés minél hatékonyabban mőködjön, sok további teendı van, mivel a tanári
gyakorlat egyik napról a másikra nem alakul át. Legfontosabbnak az tőnik, hogy a
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nyelvtanárok a gyakorlatban képesek legyenek a tanulókat differenciáltan oktatni és
motiválni. A leggyakrabban visszaköszönı probléma az, hogy bár a nyelvtanulás
csoportokban és nem egész osztályokban történik, mégis nehezen hidalják át a képességekbıl,
nyelvtudásszint különbségekbıl fakadó különbségeket.
Egy másik terület a diákok motivációjának alakulása az évek során. A felmérés egyik érdekes,
de nem új eredménye a véleményekbıl kibontakozó motivációra vonatkozó kép: a tanulónak
állandó, statikus jellemzıje, hogy motivált-e vagy sem. A nyelvtanárokban tudatosítani kell,
hogy a motiváció kialakítása és ébrentartása olyan szakmai kihívás, amely az ı napi feladatuk.
Számos nyelvtanár problémája, hogy nincs olyan tankönyv, amely az intenzív nyelvtanulásra
van szabva. A NYEK évfolyam kiváló lehetıséget nyújt a kiválasztott tankönyv autentikus
anyagokkal, önmagukban érdekes, motiváló feladatokkal történı színesítésére, kiegészítésére.
Ebbe a folyamatba a diákok is bevonhatóak: keressenek és hozzanak ık hallgatnivaló vagy
olvasnivaló szövegeket, amelyekkel szívesen foglalkoznak. Így az önálló tanulás és a
nyelvórai feladatok koherens és fıleg motiváló egésszé integrálhatóak, az egyéni érdeklıdés
elıtérbe kerül, míg minden diák a maga nyelvi szintjéhez képest tud fejlıdni. Külön nyereség
lehet az információs technológiákban rejlı lehetıségek ésszerő kiaknázása, a tanulók
kommunikációs készségeinek, kritikus gondolkodásának fejlesztése.

6.6.4.

A törvényi szabályozás átgondolása

A NYEK beindítását lehetıvé tévı törvény a minimális nyelvi óraszám tekintetében ugyan
nem tiltja a két idegen nyelv tanítását, de szövegezésében egy adott nyelvrıl beszél, így azt
sugallja, hogy a NYEK évfolyamon egy idegen nyelv tanítandó. A szöveg módosítása
elısegíthetné annak a gyakorlatnak a kiszélesítését, hogy ahol lehetséges, két nyelvet
tanulhassanak a diákok már a 9. évfolyamtól. Az adott órakeret és a válaszokban
körvonalazódó gyakorlat a heti óraszám tekintetében erre lehetıséget ad.
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