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1 Bevezetı – a tanulmány célja  
 
Az oktatási kormányzat 2003-ban indította útjára átfogó idegennyelv-oktatási stratégiáját, a 
Világ – Nyelv Programot. A Program indulása óta több mint öt év telt el, így több ok miatt is 
idıszerővé vált az eredmények áttekintése és összefoglalása, különös tekintettel a Világ – 
Nyelv pályázati programcsomagra. Az egyik ok az európai uniós tagsághoz köthetı. Az 
Európai Unióban számos program indult és több ajánlás született a nyelvtanulás és 
nyelvoktatás elısegítésére. Gondolhatunk itt az Európai Tanács 2002-es barcelonai ajánlására 
[5]1, amely legalább két idegen nyelv korai tanítására szólította fel a tagállamokat, vagy az 
Európai Bizottság 2004-2006-ra szóló cselekvési tervére [15], amely meghatározott 
prioritások köré csoportosította a nyelvoktatási programokat. A nyelvoktatás európai súlyát 
tovább növelte, hogy 2005-ben elsı ízben adott ki az Európai Bizottság többnyelvőségi 
stratégiát [1], 2007. január elsejétıl pedig önálló biztos felügyeli e területet, aki egy újabb 
stratégia kiadását tervezi. A hazai nyelv(oktatás)politika számára nagy jelentıséggel bírnak e 
dokumentumok, hisz lehetıséget adnak a prioritások meghatározására és az európai szintő 
tapasztalatcserére. Érdemes ezért áttekinteni, hogy mennyiben illeszkedtek a Program elemei 
– és ezen belül a pályázati csomag – az európai tendenciákhoz [7], és ez milyen fejlesztési 
irányokat jelölhet ki a jövıben.  
 
Az összehasonlítást és áttekintést az is indokolja, hogy az Új Magyarország Fejlesztési 
Tervben a nyelvoktatás fejlesztése – ha nem is önálló programként – de alapvetı célként, 
elemeiben és horizontálisan megjelenik az operatív programokban2. Ez kiváló lehetıséget 
adhat arra, hogy a Világ – Nyelv Program (és különösen a pályázati programcsomag) egyes 
elemei, tapasztalatai beépüljenek az uniós fejlesztésekbe is, és a legsikeresebb programok 
folytatódhassanak. Ez azért is bír nagy jelentıséggel, mert az utóbbi években – a pályázatok 
nagy száma és az elindult pozitív eredmények ellenére is – a források szőkössége határozta 
meg az alprogramok újbóli meghirdetését. Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben így 
lehetıség lenne a Program legeredményesebb elemeinek átvételére, amihez elengedhetetlen 
az eddigi pályázati évek áttekintése. A tanulmány célja így az, hogy az európai fejlesztési 
irányokkal összhangban azonosítsa a Program legsikeresebb elemeit, lehetıséget adva ezzel 
arra, hogy e fejlesztések a jövıben is folytatódhassanak.  

 
Mindezek fényében a kutatás elsısorban a Világ – Nyelv pályázati programcsomag 
vizsgálatára helyezi a hangsúlyt, de áttekintést ad az ezt megalapozó Világ – Nyelv stratégia 
és program hátterérıl is. A tanulmányban emellett utalunk és támaszkodunk azokra a 
vizsgálatokra is, amelyek a Program többi elemét már vizsgálták. A pályázati 
programcsomagot a 2003 és 2006 közötti idıszakban vizsgáljuk, tekintettel arra, hogy a 2007. 
évi pályázatok elszámolása a vizsgálat idején még nem zárult le. Mindazonáltal a 
következtetések levonásakor utalunk a pályázatok jelenlegi meghirdetésére is. 
 
A tanulmány elsı része a Világ – Nyelv stratégia kidolgozásának hátterét, folyamatát és 
szereplıit, a megfogalmazott célokat és alapelveket, végül a program egyes elemeit és a 
fejleszteni kívánt szakterületeket mutatja be. Kitér azokra a változásokra, amelyek jogszabály-
változtatást igényeltek, illetve pótlólagos forrást biztosítottak új fejlesztések elindítására. A 
tanulmány második részében a pályázati programcsomag áll a vizsgálódás középpontjában. 

                                                 
1 Lásd a Hivatkozások fejezetet 
2 Errıl bıvebben lásd a http://www.hefop.hu honlapot 
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Bemutatjuk a pályázati programcsomagban megfogalmazott alapelveket, a pályázásra 
jogosultak körét, és megvizsgáljuk, hogy milyen változások voltak szükségesek az egyes 
pályázati években. Ezt követıen két szempontból elemezzük a pályázati csomag 
alprogramjait. A hosszanti elemzés alprogramról alprogramra haladva elıször áttekinti, hogy 
az egyes pályázati években miként változtak a pályázás feltételei, majd részletesen 
megvizsgálja a megvalósulás adatait. A keresztmetszeti elemzés a Program alapelveivel 
összhangban, egy-egy szempont szerint elemzi a pályázati programcsomag egészét.  
 
Kiemelt célunk volt, hogy a Függelékben található, a Tempus Közalapítvány által 
rendelkezésünkre bocsátott táblázatok alapján a hosszanti és keresztmetszeti elemzés 
szempontjai szerint is táblázatokba rendezzük az adatokat. E táblázatok egyrészt segítik az 
összehasonlítást és áttekintést, másrészt alapot nyújthatnak további kutatásokhoz is. Így hozzá 
kívánnak járulni azoknak a területeknek az azonosításához is, ahol további, mélyebb 
adatelemzésre, közvetlenül a pályázatok vizsgálatára lenne szükség. A vizsgálat közben itt is 
támaszkodtunk azokra a kutatásokra és tanulmányokra is, amelyek már vizsgálták a Világ – 
Nyelv stratégia és program egyes elemeit.  
 
A fentiek fényében a tanulmány több célcsoportot is meg kíván szólítani. A döntéshozók 
számára átfogó, adatokkal alátámasztott áttekintést ad a Világ – Nyelv Program 
kialakításának egyes lépéseirıl, hátterérıl és alapelveirıl, különös tekintettel a pályázati 
programcsomag pályázattípusaira, és azok megvalósulására. Az áttekintés és a részletes 
táblázatok lehetıséget adnak az európai tendenciákkal való összevetésre és a Program 
legsikeresebb elemeinek azonosítására. Az áttekintés ezen felül az idegennyelv-oktatás 
bármilyen területén dolgozók számára is tartalmaz hasznos információkat, hisz a tanulmány a 
Világ – Nyelv stratégiában megfogalmazott fejlesztési irányok mellett áttekintést ad a 
programok eredményeirıl és a jövıben is felhasználható és elérhetı anyagokról is. 
 

2 Eszközök  
 
A Világ – Nyelv pályázati csomag eredményeinek vizsgálatakor az adatgyőjtés eszközéül a 
dokumentumok, nyilvántartások elemzésének módszerét választottuk. Az elemzés során 
felhasznált források egy részét az Oktatási és Kulturális Minisztérium, másik részét pedig a 
pályáztatást koordináló Tempus Közalapítvány bocsátotta rendelkezésünkre. A 
dokumentumok részletei a megfelelı lábjegyzetekben találhatók. 
 
A Minisztériumtól kapott dokumentumok közül a következıket tekintettük át: 

� Világ – Nyelv, az idegennyelv-tudás fejlesztésének stratégiája [18] 
� Az Oktatási Minisztérium idegennyelvoktatás-fejlesztési koncepciója, Elıterjesztés a 

2003. szeptember 3-ai államtitkári értekezletre 
� Jelentés a kormány részére az Oktatási Minisztérium idegennyelv-oktatás fejlesztési 

programjáról. 
A pályáztató szervtıl átvett 2003-2006 közötti nyilvántartások a következık voltak: 

� Évenkénti pályázati felhívások 
� Idıközi beszámolók összefoglalása 
� Záró beszámolók összefoglalása 
� Szakmai beszámolók a támogatás felhasználásáról 
� Monitoring látogatások során alkalmazott kérdıívek, a látogatások jegyzıkönyvei 
� Bírálati eredmények pályázati tevékenységenként 
� Keretösszesítés. 
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A vizsgálathoz felhasznált egyéb szakirodalmat a Hivatkozások fejezetben soroltuk fel. 
 

3 A Világ – Nyelv program kidolgozása, háttere 
 

3.1 A Világ – Nyelv stratégia – háttér és a program kidolgozása 
 
Ismert és elfogadott tény, hogy egy egyedi és izolált nyelv beszélıiként, a magyar 
lakosságnak igen nagy szüksége van idegen nyelvek ismeretére ahhoz, hogy más népek 
képviselıivel kommunikálhasson. Ez különösen igaz annak tükrében, hogy országunk szinte 
egynyelvő és az EU-ba való csatlakozásunk igen sok lehetıséget nyitott meg az ezekkel élni 
tudók számára mind a magán-, mind a szakmai szférában. Mindezek ellenére a lakosság 
nyelvtudása elszomorító képet mutatott, amikor az oktatási kormányzat 2002-ben egy 
nyelvoktatáspolitikai program kidolgozását és megvalósítását tőzte ki célul. Korábban 
történtek már próbálkozások hasonló nyelvoktatáspolitikai célok és programok kidolgozására, 
de ezek a megvalósítás fázisáig nem jutottak el [10]. 
 
A 2002-ben elindított nyelvoktatás-fejlesztési stratégia kidolgozásának központja az Oktatási 
Minisztérium Nemzetközi Helyettes Államtitkársága volt, dr. Medgyes Péter helyettes 
államtitkár vezetésével, a minisztérium különbözı szakterületeinek (közoktatás, felsıoktatás, 
szakképzés, uniós ügyekért felelıs fıosztály3) bevonásával. A független szakmai hátteret a 
„Bölcsek tanácsa” biztosította, ık rendszeres megbeszélések keretében folyamatosan 
segítették a fejlesztési folyamatot4. A programról 2002. novemberében miniszteri elıterjesztés 
készült, melyet egyhangúan elfogadtak, ezzel zöld utat engedve a programok elindításának. A 
stratégiát 2003 tavaszán a Parlament Oktatási Bizottsága is tárgyalta. 
 
A tervezés elsı lépéseként helyzetkép [18] készült a nyelvoktatás különbözı területeirıl, 
valamint megfogalmazásra kerültek a fı célok, alapelvek és megvalósítási lehetıségek. A 
helyzetkép megállapítja, hogy annak ellenére, hogy a nyelvtudás presztízse igen 
megerısödött, az idegen nyelvek ismerete iránti attitődök kedvezıvé váltak, a nyelvtudás 
mutatói nem fejlıdtek látványosan. A helyzetkép arra a következtetésre jutott, hogy a 
nyelvoktatás Magyarországon nem tud megfelelni a társadalmi elvárásoknak. A helyzetkép 
leszögezi, hogy a közoktatásban az iskola nem tud eleget tenni a társadalmi elvárásnak, a 
sikeres nyelvtanulás kulcstényezıje a kedvezı családi háttér. A leírás kitér a nyelvtanulással 
töltött évek és a heti nyelvórák számára, az intenzív nyelvoktatásra; a nyelvtanárok, képzésük 
és továbbképzésük helyzetére; a nem nyelvtanárok nyelvtudására; a felsıoktatásra; a 
nyelvoktatás kereteire és a nyelvtudás mérésére. 
 
A helyzetkép a jelen összefoglalása után célokat fogalmaz meg a jövıre nézve. Hosszútávú 
célként el kívánja érni, hogy Magyarország felzárkózzon az idegen nyelveket beszélı európai 
országok sorába. A közoktatásból kilépı minden diáknak feltétlenül rendelkeznie kell 
használható nyelvtudással egy, lehetıleg két idegen nyelvbıl, és errıl a tanulók kapjanak is 
megbízható és dokumentálható visszajelzést. Nyelvet tanulni (itt külön említésre kerül az 
angol nyelv) mindenkinek legyen lehetısége. Középtávon a pedagógusok tekintetében azt tőzi 
                                                 
3 A minisztériumi szakterületek részérıl a következık vettek részt a munkában: Borbély Ágnes, Dobosné Sárvári 
Judit, Fazekas Márta, Kapitánffy Johanna, Kolosyné Bene Krisztina, Lux Zsófia. A kidolgozásért, az 
elıterjesztés összeállításáért Öveges Enikı volt felelıs. 
4 A Bölcsek tanácsának tagjai Barabás László, Bárdos Jenı, Basel Péter, Csapó Benı, Enyedi Ágnes, Illés Éva, 
Mannherz Károly, Nikolov Marianne, Sárdi Csilla és Szépe György voltak. 
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ki célként, hogy rendelkezzenek magas szintő nyelvtudással legalább egy nyelvbıl, és 
beszéljenek még egy nyelvet közép szinten; legyenek képesek felkészülni tantárgyuk idegen 
nyelven történı tanítására; a nyelvtanulás legyen az egész életen át tartó tanulásuk része, 
szolgáljanak mintaként tanulóik számára. Az iskoláknak legyenek megfelelı taneszközeik a 
tanórákhoz és a tanórán kívül nyelvi fejlesztéshez. A célok megvalósításához a dokumentum 
felsorolja a feltétlenül betartandó alapelveket is, mint például a kutatás-fejlesztés és a 
tanárképzés középpontba helyezése, a célszerő forrásütemezés; a tanulási környezet és az 
iskolán kívüli fejlesztés megerısítése és a tanulói motiváció fejlesztése. Rávilágít arra a 
megállapításra, hogy a nyelvoktatás fejlesztése megújulást, támogatást jelenthet más 
területeken is. 
 
A helyzetkép tíz területen ad jövıképet. A hatékony nyelvoktatás központi egységeként az 
iskolát jelöli meg, és az ehhez szükséges intézkedéseket is felsorolja (nyelvszakos tanárok 
képzése, továbbképzése; nem nyelvszakosok nyelvi fejlesztése; tantárgyközi integráció; órai, 
órán és iskolán kívüli nyelvtanulás; esélyegyenlıség; nyelvtudás mérése; kutatás-fejlesztés). 
A helyzetképben erısen túlsúlyban vannak a közoktatásra vonatkozó megállapítások annak 
ellenére, hogy a program más területen is elıirányoz fejlesztést. 
 
A program a meghirdetésre vonatkozóan is körültekintıen összeszedett alapelveket fogalmaz 
meg. Elıírja, hogy a fejlesztések kizárólag pályázati úton legyenek elérhetık. A célok 
tekintetében legyenek motiválóak, világosak; integrálják és alkalmazzák a hatékony hazai és 
külföldi innovatív eljárásokat, prioritásokat. A résztvevı tanárok és szakértık kapjanak 
munkájukért jelentıs anyagi és szakmai elismerést, valamint szakmai fejlıdési lehetıséget. A 
pályázatokat minden élı idegen nyelvbıl meg kell hirdetni.  
 
A programok elbírálásával kapcsolatban a következı szempontok kerültek meghatározásra: 

• Kritériumok alapján, átlátható módon történjék. 
• Dokumentálhatóan fejlesszék a projektekben résztvevık nyelvtudását.  
• A hátrányos helyzető résztvevık igényeit kielégítı pályázatok elınyt élveznek. 
• A projektek keretében kerüljenek kialakításra olyan támogató struktúrák, amelyek 

hozzájárulhatnak az eredmények fenntarthatóságához. 
 
Mindezek alapján, a programok kidolgozásánál végül nyolc kiindulási pont került 
megfogalmazásra. A beindítandó fejlesztések - különös tekintettel a pályázati programokra - 
többsége a közoktatást célozza meg, de érinti a felsı- és felnıttoktatást is. Minıségre, 
innovációra összpontosító lehetıségeket kínálnak, a tanórán belül, a tanórán kívül és az 
iskolán túl. Feltételrendszerükkel az esélyegyenlıséget erısítik, és építenek az informatika és 
a nyelvoktatás együttmőködésére.  
 
A fenti alapelvek és elbírálási szempontok a páyázati csomag jelen elemzésének alapjául 
szolgálnak majd. 
 
A helyzetkép, a jövıkép, a megfogalmazott célok, alapelvek, szempontok és kiindulási pontok 
mentén egy négy alprogramból álló idegennyelv-oktatás fejlesztési program állt össze. Ezek a 
következık: pályázati csomag meghirdetése, az idegen nyelvekre szánt idıkeret átrendezésére 
vonatkozó ajánlás, a nyelvi elıkészítı évfolyam bevezetése és adókedvezményt biztosító 
jogszabályi módosítás – a részleteket az 3.1. tábla foglalja össze. 
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3.1. tábla. A 2002 novemberében elfogadott elıterjesztésben szereplı alprogramok és rövid leírásuk 

Alprogramok (2002)    Leírás 

pályázati csomag 10 projekt, ezen belül 23 alprojekt, melyek a stratégia 
megvalósításának elsı, az újszerő folyamatokat elindító 
lépéseit biztosítják. 

az idegen nyelvi órakeret átrendezésére 
vonatkozó ajánlás 

A gimnáziumokban (szakközépiskolákban, amennyiben van 
második idegen nyelv) az óratervben az idegen nyelvek 
oktatására rendelkezésre álló idıkeretbıl valamennyi 
évfolyamon legalább heti öt órát az elsı idegen nyelv 
oktatására ajánlott fordítani, majd késıbb a második idegen 
nyelvre, ugyancsak minimum heti öt órában.  

a közoktatási törvény módosítása, melynek 
értelmében a kilencedik évfolyam az intenzív 
nyelvoktatás idıszakává válik (késıbbiekben 
nyelvi elıkészítı évfolyam) 

A tizenharmadik évfolyamon fejezıdhet be a nevelés és 
oktatás a gimnáziumban és szakközépiskolában akkor is, ha 
a kilencedik évfolyamon legalább a kötelezı tanórai 
foglalkozások negyven százalékának megfelelı idıkeretben 
idegen nyelvbıl intenzív felkészítés folyik, továbbá a 
gimnázium a tizedik-tizenharmadik évfolyamon emelt szintő 
oktatás keretében felkészíti a tanulót az adott nyelvbıl az 
emelt szintő érettségi vizsga letételére. 

adókedvezményt biztosító jogszabályi 
módosítás 

A 2001. évi CI. tv. a felnıttképzésrıl törvényhez 
kapcsolódóan az SZJA törvény módosításával a jövıben 
adókedvezményt vehet igénybe minden olyan felnıtt 
állampolgár, aki akkreditált nyelvi képzésben vesz részt.  

 
A programelemek közül jelen jelentés célja az elsı elem, a pályázati programok vizsgálata. 

3.2 Jelentés a kormánynak 
 
Az idegennyelv-oktatás fejlesztési programot frissítve, kiegészítve (figyelembe véve a 2002. 
évi Kormányprogram A. Közoktatás/2.2. pontjában, valamint az Európa Terv módosításában 
foglaltakat) 2003. októberében az Oktatási Minisztérium jelentés formájában, a megfelelı 
egyeztetések után a kormány elé terjesztette. Az elfogadó határozattal a tájékoztatót a 
kormány jóváhagyta5. A nyelvoktatás emellett helyet kapott a Nemzeti Fejlesztési Terv 3.1 
intézkedésében is.  

A jelentésben a stratégiához képest az alapelvek nagyrészt azonosak, kiegészítve újabb 
pontokkal. Az intézkedések tervezésénél tehát a következıkbıl indultak ki: 

� Az idegen nyelvi alapképzésnek a közoktatásban kell megvalósulnia.  
� A felsıoktatásban folyó nyelvoktatás fı célja a szaknyelv tanítása legyen.  
� A tanköteles korúak mellett a felnıtt lakosság egészének legyen lehetısége nyelveket 

tanulni, elı kell segíteni az egész életen át tartó tanulás beépülését a magyar oktatási 
gyakorlatba.  

� Biztosítani kell, hogy mindenkinek egyenlı esélye legyen idegen nyelveket tanulni. 
� A mennyiségi szempontokon túl (óraszámok, csoportbontás) a minıség áll a fejlesztés 

középpontjában. 
� Lehetıséget kell teremteni innovatív kezdeményezések bevezetésére.  
� A nyelvtanulás ne csak a tanórán belül valósuljon meg, hanem a tanórán kívül és az 

iskolán túl is.  
� A nyelvoktatás támaszkodjon az informatika nyújtotta lehetıségekre, különös 

tekintettel a Sulinet Expressz keretében zajló fejlesztésekre. 

                                                 
5 Jelentés a kormány részére az Oktatási Minisztérium idegennyelv-oktatás fejlesztési programjáról, 
összeállította és az egyeztetést koordinálta Öveges Enikı. 
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A kormányprogram tartalma az eredeti stratégiával összevetve számos helyen módosult, ezzel 
a fejlesztés hangsúlyai is némileg eltolódtak. A korábbi prioritások hátrébb szorultak és több 
új elem került be a programba. A különbözı alprogramokat és rövid leírásukat a 3.2. tábla 
mutatja be. Szürke háttérrel azokat az elemeket jelöltük, amelyek a 2002-es stratégiának is 
részei voltak. A fıbb különbségeket az alábbiakban foglaljuk össze: 

� A négy alprogram húsz elemmé bıvült. 
� A még tervben lévık közül megvalósulásra került a nyelvi elıkészítı évfolyam 

bevezetése, a pályázati csomag beindítása és az adókedvezmény, így ezeknél a 
tervezésrıl a mőködtetésre került át a hangsúly. 

� A programba beolvadtak egyéb hazai, nagyléptékő oktatáspolitikai intézkedések 
nyelvoktatásra vonatkozó részei, mint az új idegen nyelvi érettségi és a Szakiskolai 
Fejlesztési Program idegen nyelvi tematikus projektje, vagy nemzetközi 
kezdeményezések, együttmőködési programok (például Leonardo). 

� Több alprogramban tetten érhetı a fizetıs nyelvvizsgák szerepére adott válasz (sikeres 
vizsgák díjának visszatérítése vagy a nyelvvizsga kötelezettség eltörlése). 

� Megjelennek korábban nem létezı elemek, mint az idegen nyelvi csoport létrehozása 
vagy a népszerősítı kampány. 

� Kitekintést, sıt aktív bekapcsolódást ígér az európai uniós fejlesztési folyamatokba. 
� Szerepet kap a magyar mint idegen nyelv, valamint lehetıségeket kínál a határon túli 

magyar diákoknak és a hazai kisebbségeknek. 
 
3.2. tábla. Az alprogramok és rövid leírásuk a jelentés alapján  

Szakterület Alprogramok (2003) Leírás 

új idegen nyelvi 
érettségi 

2005-tıl idegen nyelvekbıl is az új, kétszintő rendszer szerint folyik 
az érettségi. Az új vizsga módosítani kíván a jelenlegi érettségi 
szakmailag kifogásolható pontjain, valamint lehetıséget nyújt az 
államilag elismert nyelvvizsgák kiváltására, ezzel biztosítva azt, 
hogy a közoktatásból kikerülı diákok ingyenesen szerezhessenek 
megbízható igazolást nyelvtudásukról. 

sikeres nyelvvizsgák 
díjának visszatérítése 

A középiskolák és szakiskolák végzıs tanulói számára a 2003-ig 
sikeresen letett nyelvvizsga esetén a vizsgadíj visszatérítése. A 
támogatás tanulónként egy, középfokú C típusú nyelvvizsga díjára 
igényelhetı. 

a nyelvi elıkészítı 
évfolyam idegen nyelvi 
munkájának 
elıkészítése 

2004-tıl a gimnáziumok és a szakközépiskolák kilencedik 
évfolyamán lehetıség egy olyan év bevezetésére, ahol a kötelezı 
tanórái foglalkozások legalább 40%-ának megfelelı idıkeretben 
idegen nyelvekbıl intenzív felkészítés folyik.  

közoktatás 

az idegen nyelvi 
órakeret átrendezésére 
vonatkozó ajánlás 

A gimnáziumokban (szakközépiskolákban, amennyiben van második 
idegen nyelv) az óratervben az idegen nyelvek oktatására 
rendelkezésre álló idıkeretbıl valamennyi évfolyamon legalább heti 
öt órát az elsı idegen nyelv oktatására ajánlott fordítani, majd 
késıbb a második idegen nyelvre, ugyancsak minimum heti öt 
órában. 

szakképzés a szakiskolai fejlesztési 
program idegen nyelvi 
tematikus projektje 

A szakiskolai nyelvoktatás minıségének javítását célozza meg a 
nyelvi alprojekt, elemei például a nyelvtanárok hazai és külföldi 
továbbképzése, tananyagfejlesztés vagy tantervfejlesztés. 

a diploma elıtt állók 
nyelvvizsgázásának 
támogatása 

Amennyiben a vizsga letételére a tanulmányok ideje alatt kerül sor, a 
sikeresen letett, képzési követelményben elıírt vizsga díját az 
intézmény a hallgató részére - állami forrásból - megtéríti. 

felsıoktatás 

ingyenes nyelvszakos 
másoddiploma nem 
nyelvszakon 
végzetteknek (köztük 
tanítóknak) 

Az államilag finanszírozott hallgatói összlétszám ismeretében 
lehetıség pedagógus, illetve tanító, óvodapedagógus, 
szociálpedagógus, gyógypedagógus és szakmai tanárszakon 
oklevéllel rendelkezık számára idegen nyelv szakok elvégzésére 
államilag finanszírozott, újabb oklevelet adó képzési formában. 
Lehetıség az intézményeknek arra, hogy pedagógus oklevéllel 
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Szakterület Alprogramok (2003) Leírás 

rendelkezık számára államilag finanszírozott keretben felvételt 
hirdessenek idegen nyelv szakokon újabb oklevelet adó képzési 
formában. 

adókedvezmény 
nyelvtanulás után 

2003. január 1-tıl adókedvezményt vehet igénybe minden olyan 
felnıtt állampolgár, aki akkreditált nyelvi képzésben vesz részt. Ez 
azt jelenti, hogy a magánszemélyek összevont adóalapjuk adóját 
csökkenthetik a képzési díj 30%ával, évi maximum 60 ezer forinttal. 

felnıttkori 
képzés 

változások a diploma 
nyelvvizsga-
követelményeiben 

Az általános nyelvvizsga követelmény teljesítése alól mentesülnek a 
beiratkozáskor 40. életévüket betöltött hallgatók. 

az EU oktatási és 
képzési együttmőködési 
programjai 

A közösségi programok (a Leonardo da Vinci szakképzési 
együttmőködési program és a Socrates oktatási együttmőködési 
program) szinte valamennyi pályázattípusa lehetıséget nyújt a 
résztvevık nyelvi felkészítésére a partnerek közti sikeres 
kommunikáció érdekében. Számos akció azonban kifejezetten a 
nyelvtudás fejlesztésére irányul. Az akcióprogramokon kívül e célt 
szolgálják az olyan kezdeményezések is, mint az Európai Nyelvi Díj. 

idegen nyelvi csoport 
mőködtetése 

A Nemzetközi Helyettes Államtitkárságon belül létrejött egy idegen 
nyelvi csoport a Világ – Nyelv stratégia szakmai koordinációjára. 

kampány a nyelvtanulás 
népszerősítésére, 
Nyelvtanulás Éve 

Az Oktatási Minisztérium a 2003-2004-es tanévre meghirdette a 
Nyelvtanulás Évét. A rendezvénysorozat a kapcsolódó kiadványok 
segítségével arra hívta fel a figyelmet, hogy nyelvtudás nélkül nem 
hasznosíthatóak azok a lehetıségek, melyeket az Európai Unióhoz 
történı csatlakozásunk kínál. 

Világ – Nyelv pályázati 
csomag 

A 2003 februárjában meghirdetett pályázati felhívások alapján tíz 
programon belül 24 pályázati tevékenység volt pályázható.  A 
pályáztatás az OM háttérintézménye, a Tempus Közalapítvány 
gondozásában folyik.  

a nyelvvizsgáztatás 
helyzete 

2000. január 1-tıl az államilag elismert nyelvvizsgáztatás 
rendszerében általános és szaknyelvi, ezeken belül egynyelvő és 
kétnyelvő nyelvvizsgák léteznek. Mind az egynyelvő, mind a 
kétnyelvő nyelvvizsga lehet szóbeli (A típus) írásbeli (B típus) és 
komplex (C típus). A nyelvvizsga-akkreditáció intézményei a 
Nyelvvizsga Akkreditációs Központ és a Nyelvvizsgát Akkreditáló 
Testület. 

digitális tananyagok Az informatika rendkívüli lehetıségeket kínál a nyelvoktatás terén 
is, ezért többek között idegen nyelvekbıl is készülnek digitális 
tananyagok (például tantárgyközi integráció). 

a magyar mint idegen 
nyelv tanítása 

A magyar nyelv idegen nyelvként való oktatására a korábbinál 
nagyobb figyelmet szükséges fordítani. 

országjelentés a 
nyelvoktatás-politikáról 

Az Európa Tanács nyelvoktatás-politikai programja keretében 
elsıként Magyarország készítette el az Európa Tanács szakértıinek 
közremőködésével komplex önértékelését és feladat-meghatározását 
a magyar nyelv, a nemzetiségi és kisebbségi nyelvek és az élı idegen 
nyelvek tanításáról-tanulásáról. 

részvétel az Európai 
Bizottság munkájában 

2002. novemberétıl Magyarország is részt vesz az EU jövıbeni 
oktatáspolitikai célkitőzéseinek megvalósítását célzó folyamat 
keretében mőködı nyelvoktatási bizottság tevékenységében. 

pályázat magyarországi 
kisebbségek számára 

A magyarországi kisebbségek esetében is az anyanyelv 
elsajátításának fontos eszköze, hogy a tanulók minél több idıt 
töltsenek el anyanyelvi környezetben. Az Oktatási Minisztérium a 
kétoldalú egyezmények keretében, illetve nyilvános pályázat útján 
igyekszik támogatni a nemzetiségi oktatásban résztvevı gyermekek 
anyaországi programokon való részvételét. 

további 
intézkedések 

a határon túl élı magyar 
diákok magyarországi 
nyelvtanulása 

A szórványban élı, a magyar nyelvet veszélyeztetett kisebbségi 
anyanyelvként, származásnyelvként vagy egyáltalán nem beszélı 
határon túli magyar diákok számára  fontos, hogy Magyarországon 
anyanyelvüket megtanulják, illetve meglévı tudásukat elmélyítsék.  
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Az alprogramok részleteit a 2003-2005 közötti idıtávra vetítve, a jelentés alapján a 3.3. tábla 
foglalja össze. A szürkített cellák azt mutatják, hogy ott a megfelelı elem nem volt releváns. 
 
A meghirdetett 15 intézkedés közül 13 maradt érvényben 2007-ben is. Az olyan nagyléptékő 
oktatáspolitikai kezdeményezések, mint az új érettségi, a nyelvi elıkészítı évfolyam vagy a 
szakiskolai fejlesztési program, mind a folytonosságot képviseli. Az érettségi esetében a 
szabályozás pontosítása, a továbbképzések megszervezése stb. után az új rendszer teljes 
egészében átvette a korábbi vizsga szerepét. Az idegen nyelvi érettségire vonatkozóan, több 
tanulmányból az derül ki, hogy a nyelvtanulási folyamat résztvevıinek egy része még 
ragaszkodik a fizetıs nyelvvizsgák elıtérbe helyezéséhez, de közben a nyelvvizsgát kiváltó 
emelt szintő érettségi is egyre elfogadottabb lesz. Nyelvi elıkészítı évfolyamos osztályt 
évente egyre több középiskola indít (a 2007/2008. tanévben 431 intézmény), a felmérések [13, 
14] szerint a kezdeményezés igen népszerő. 2010-tıl a közoktatási törvény módosítása 
alapján minden tanuló számára biztosítani kell, hogy nyelvi elıkészítı évfolyamon 
tanulhasson, ha akar. A Szakiskolai Fejlesztési Program a második fázisánál tart (SZFP II.), és 
igen sok eredményt könyvelhet el a fejlesztésre igen rászoruló szakiskolai nyelvoktatásban6. 
Ugyanez a folyamatosság jellemzi az EU-val kapcsolatos intézkedéseket (együttmőködési 
programok stb.) is. Több idıszakos lépés természeténél fogva már nincs érvényben 
(nyelvvizsgadíj visszatérítése, Nyelvtanulás Éve stb.), vannak azonban olyan fontos elemek, 
melyek valós elırelépést jelenthettek volna a nyelvoktatás fejlesztésében (pl. idegen nyelvi 
csoport az Oktatási Minisztériumban) és már nem relevánsak. A pályázati csomag, 
keretcsökkenéssel ugyan, de folyamatosan biztosít innovatív pályázati lehetıségeket – 
alakulásáról részletesen jelen beszámoló további részei számolnak be. 

                                                 
6 Bıvebb tájékoztatás az SZFP-rıl a www.szakma.hu oldalon található. 
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3.3. tábla. A jelentésben szereplı alprogramok és tervezett útjuk 2003-2005 között és helyzetük 
 

Alprogramok (2003) 2003 2004 2005 

Új idegen nyelvi érettségi Részletes követelmények átdolgozása, 
kiadása; próbaérettségi; vizsgáztatók 
képzıinek képzése angol és német 
nyelvbıl, tantárgyi kiadványok kiadása. 

Vizsgáztatók képzése, feladatok 
fejlesztése, szaktanári továbbképzések 
indítása; próbaérettségi. 
 
 

Elsı új rendszerő érettségi 
lebonyolítása. 

Sikeres nyelvvizsgák díjának 
visszatérítése 

November végéig a 2003/04-ben végzıs 
középiskolások és szakiskolások számára a 
visszatérítés elsı köre elindul. 

A visszatérítés második köre. 
 

 

A nyelvi elıkészítı évfolyam idegen 
nyelvi munkájának elıkészítése 

Az idegen nyelvi munka szakmai 
elıkészítése (tantervek, tananyagok 
készítése, továbbképzés megtervezése). 
 

Tanárok továbbképzése. Az elsı nyelvi 
elıkészítı évfolyamok beindítása. 
 

Tanárok továbbképzése. 

A szakiskolai fejlesztési program 
idegen nyelvi tematikus projektje 

Tanárok bel- és külföldi továbbképzése. 
 
 

Tanártovábbképzés, tananyagfejlesztés 
 
 

Tanárovábbképzés, kísérleti oktatás. 
 

A diploma elıtt állók 
nyelvvizsgázásának támogatása 

A vizsgadíj visszatérítése az intézményeknek átutalt keretösszegbıl. 

Ingyenes nyelvszakos másoddiploma 
nem nyelvszakon végzetteknek (köztük 
tanítóknak) 

Az államilag finanszírozott hallgatói összlétszám ismeretében lehetıség pedagógus, 
illetve tanító, óvodapedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus és szakmai 
tanárszakon oklevéllel rendelkezık számára idegen nyelv szakok elvégzésének 
biztosítására államilag finanszírozott, újabb oklevelet adó képzési formában. Lehetıség 
az intézményeknek arra, hogy pedagógus oklevéllel rendelkezık számára államilag 
finanszírozott keretben felvételt hirdessenek idegen nyelv szakokon újabb oklevelet adó 
képzési formában. 

 

Az EU oktatási és képzési 
együttmőködési programjai 

A közösségi programok (a Leonardo da Vinci szakképzési együttmőködési program és a Socrates oktatási együttmőködési 
program) szinte valamennyi pályázattípusa lehetıséget nyújt a résztvevık nyelvi felkészítésére a partnerek közti sikeres 
kommunikáció érdekében. Számos akció azonban kifejezetten a nyelvtudás fejlesztésére irányul. Az akcióprogramokon kívül e célt 
szolgálják az olyan kezdeményezések is, mint az Európai Nyelvi Díj. 

Idegen nyelvi csoport Önálló csoport létrehozása a Nemzetközi Helyettes Államtitkárságon belül a nyelvoktatáspolitika megvalósítására, a következı 
feladatokkal: a nyelvi elıkészítı évfolyam megtervezése; a Világ – Nyelv pályázati csomag szakmai felügyelete; az általános 
iskolai nyelvoktatás fejlesztési koncepciójának kialakítása; az informatika és a nyelvoktatás integrációs lehetıségeinek 
kidolgozása; kapcsolatfelvétel a kulturális intézetekkel, szakmai szervezetekkel. 
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Alprogramok (2003) 2003 2004 2005 

Kampány a nyelvtanulás 
népszerősítésére, Nyelvtanulás Éve 

A 2003/2004. tanévet a Nyelvtanulás Évének nyilvánították. Ennek keretében a 
következık jöttek létre: rendezvények, középiskolai vetélkedı, kiadványok, találkozók 
szervezése, road show stb. 

 

Világ – Nyelv programcsomag 10 projekt, 19 pályázati tevékenységgel 
került meghirdetésre. 

11 projekt, 16 pályázati tevékenységgel 
került meghirdetésre. 

6 projekt, 10 pályázati tevékenységgel 
került meghirdetésre. 

A magyar mint idegen nyelv tanítása A magyar mint idegen nyelv oktatására a korábbinál nagyobb figyelem fordítása: hungarológiai ösztöndíjrendszer, ösztöndíjasok 
létszámemelése stb. 

Országjelentés a nyelvoktatás-
politikáról 

Az Európa Tanács nyelvoktatás-politikai 
programja keretében elsıként 
Magyarország készítette el az Európa 
Tanács szakértıinek közremőködésével 
komplex önértékelését és feladat-
meghatározását a magyar nyelv, a 
nemzetiségi és kisebbségi nyelvek és az 
élı idegen nyelvek tanításáról-tanulásáról. 
Az anyag véglegesítése, megjelentetés 
könyv alakban és digitálisan, konferencia 
szervezése. 

Továbbképzések szervezése. 
 

 

Részvétel az Európai Bizottság 
munkájában 

 Részvétel az EU jövıbeni oktatáspolitikai célkitőzéseinek megvalósítását célzó folyamat keretében mőködı nyelvoktatási 
bizottság tevékenységében.  

Pályázat magyarországi kisebbségek 
számára 

  A magyarországi kisebbségek esetében 
is az anyanyelv elsajátításának fontos 
eszköze, hogy a tanulók minél több 
idıt töltsenek el anyanyelvi 
környezetben. Anyaországi programok 
családoknál történı elhelyezéssel. 

A határon túl élı magyar diákok 
magyarországi nyelvtanulása 

  A határon túli magyar siákok 
nyelvtanulása Magyarországon, 
családoknál történı elhelyezéssel vagy 
tábor szervezésével. 
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4 A Világ – Nyelv pályázati programcsomag 
 

4.1 A programcsomag kidolgozása, célok, alapelvek 
 
Az idegennyelv-oktatási fejlesztési program egyik legátfogóbb eleme a pályázati csomag volt, 
amely pályázás útján, közvetlen pénzügyi támogatást kívánt biztosítani a fejlesztések 
elindítására. A Világ – Nyelv Programhoz kapcsolódó jogszabály-változtatások (mint az 
adókedvezményre vagy az órakeretre vonatkozó változások) mellett a pályázati csomag célja 
így az volt, hogy a kötelezı változásokon túlmenıen lehetıségeket teremtsen. A pályázati 
csomag kidolgozásának alapelvei a Világ – Nyelv stratégiában [18] megfogalmazott célokat 
és alapelveket követték: 

- az egyes projektek pályázat útján, meghatározott kritériumok szerint és átlátható 
módon nyerjenek támogatást; 

- az egyes projektek dokumentálhatóan fejlesszék a nyelvtudást; 
- az elbírálásban elınyt élvezzenek a hátrányos helyzető régiókból és iskolákból 

pályázók; 
- integrálják a hatékony hazai és külföldi innovatív megoldásokat, módszereket; így 

különösen a tartalomalapú nyelvhasználat terjesztését a szaktárgyi órákon; a hátrányos 
helyzető7 tanulócsoportok sajátos igényeinek megfelelı módszerek kidolgozását és az 
új módszerek, idegen nyelvi programok beindításához szükséges tárgyi feltételek 
megteremtését; 

- ennek megfelelıen a projektek leírása részletesen tartalmazta azokat a hazai és 
külföldi programokat, pályázatokat, amelyekhez a projektek kapcsolódhattak.  

 
A pályázati csomag több szempontból is átfogó és nagyszabású fejlesztéseket tőzött ki célul. 
 

- a fejlesztés az oktatás valamennyi szakaszát érintette, de összhangban azzal az 
igénnyel, hogy az idegen nyelvi alapképzésnek elsısorban a közoktatásban kell 
megvalósulnia, a pályázati csomag hangsúlyosan a közoktatást célozta meg; 

- a támogatás a nyelvek széles körét érinthette, mert a felhívások nem (vagy csak 
részben) korlátozták a támogatható nyelvek körét, egy önálló alprogram célja pedig a 
kevésbé gyakran oktatott nyelvek tanításának bevezetése volt;  

- a pályázásra jogosultak lehettek intézmények és egyének is; 
- tágan értelmezte a nyelvtanulási környezet fejlesztését, így magában foglalta a tanórán 

belüli és a tanórán kívüli tevékenységek fejlesztését is; 
- integráltan képzelte el az egyes területek fejlesztését, így az alprogramok többségéhez 

kapcsolódik tanárképzési vagy tanártovábbképzési komponens; 
- a program biztosítania kívánta, hogy a projektben résztvevı tanárok és szakértık is 

anyagi és szakmai elismerésben részesülnek, és lehetıségük legyen a szakmai 
fejlıdésre. 

                                                 
7 A szociálisan hátrányos helyzet elbírálására a Tempus Közalapítvány egységes szempontrendszert alakított ki, 
amelyet 2004 szeptemberétıl alkalmaztak a bírálat során. E szempont részletes elemzésére a pályázatok 
keresztmetszeti elemzésében kerül sor.  
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4.2 A pályázatok lebonyolítása és nyomon követése 
 
Az Oktatási Minisztérium valamennyi pályázati évben a Tempus Közalapítványt8 bízta meg a 
Világ – Nyelv pályázatok lebonyolításával. A pályázatok kiírásáért, kezeléséért és a bírálatok 
megszervezéséért a Közalapítvány felel, amely e feladatra létrehozta a Világ – Nyelv 
Programirodát. A nyertes pályázatokról a Tempus Közalapítvány kuratóriuma dönt. A 
Közalapítvány évente köteles beszámolni a kapott támogatás felhasználásáról a 
szakminisztérium felé. A szakmai irányítást 2007. augusztus 1-ig az Oktatási Minisztérium 
Nemzetközi Helyettes Államtitkári Titkárságán belül mőködı idegen nyelvi csoport végezte. 
A szervezeti átalakítások eredményeként a szakmai felügyeletet azóta a Kétoldalú 
Szakdiplomáciai Fıosztály, tehát továbbra is a nemzetközi terület látja el, a Minisztérium 
nyelvoktatásban illetékes fıosztályaival szoros együttmőködésben. A kuratórium és a 
programiroda munkájának segítésére a TKA kuratóriuma 2003 áprilisában egy változó 
összetételő, nyelvoktatási szakértıkbıl álló Világ – Nyelv Tanácsadó Bizottságot hozott létre. 
A Bizottság a kuratóriumi jóváhagyás elıtt megtárgyalja és véleményezi a Világ – Nyelv 
pályázati fordulók bírálati eredményeit, illetve a pályázati és bírálati őrlapokat, és 
javaslataival hozzájárul a pályázati csomag fejlesztéséhez.  
 
A nyertes pályázókkal a Közalapítvány köt szerzıdést, amely szabályozza a pályázatok 
megvalósításának és a támogatás felhasználásának további feltételeit. A megvalósítást a 
Közalapítvány munkatársai személyes monitoring látogatások során is ellenırzik. A 
pályázatok nyomon követésének több funkciója is lehet. Egyrészt fontos ellenırzési funkciót 
tölt be a projektek megvalósítása alatt és után annak érdekében, hogy a projekt a szerzıdésben 
foglaltak szerint valósuljon meg, és elkerüljék a pénzügyi szabálytalanságokat. Másrészt lehet 
egy megelızı, segítı funkciója is, hisz a helyszíni konzultáció visszacsatolást jelenthet a 
pályázók számára is, és így elkerülhetıek a projekt megvalósítása során felmerülı esetleges 
szabálytalanságok és nehézségek. A monitoring tevékenység mindezek mellett lehetıséget ad 
arra is, hogy a jó gyakorlatokat és a legkiemelkedıbb projekteket azonosítsuk, és a 
tapasztalatokat beépítsük a következı pályázati években.  
 
A sikeres pályázás, a hatékony megvalósítás és a projekteredmények minél szélesebb körő 
terjesztése érdekében mind a Minisztérium, mind a Közalapítvány széles körő információs 
tevékenységet folytatott. A Minisztérium önálló honlapot9 indított a Világ – Nyelv 
Programmal kapcsolatos információk terjesztésére. A Tempus Közalapítvány pedig 
kiadványokkal, konzultációkkal és Világ – Nyelv információs napokkal is segíti a sikeres 
pályázást és a hatékony megvalósítást. A 2006-os évtıl kezdıdıen az Oktatási Minisztérium a 
Világ – Nyelv Program keretében konferenciák szervezésével bízta meg a Tempus 
Közalapítványt, amely ugyancsak lehetıséget adott a tájékoztatásra. A Világ – Nyelv 
konferenciák kiemelt témái az általános iskolai nyelvoktatás, a nyelvi elıkészítı évfolyam és 
a kevésbé gyakran oktatott nyelvek voltak:  

Tapasztalatok és ötletek a nyelvi elıkészítı évfolyamokról (2008. március 29.) 
Kevésbé gyakran oktatott idegen nyelvek Világ – Nyelv konferenciája (2007. november 24.) 
Világ – Nyelv konferencia: Nyelvoktatás az általános iskolában (2007. október 13.) 
Újdonságok a nyelvoktatásban a 6-14 éves korosztály részére (2006. november 11.) 
Tapasztalatok és ötletek a nyelvi elıkészítı évfolyamokról (2006. október 14.) 

 
A 2008-as évben további két konferencia megrendezésére került sor a korai nyelvoktatás és a 
kevésbé gyakran oktatott nyelvek témájában.  
                                                 
8 Lásd www.tka.hu  
9 Lásd www.vilag-nyelv.hu  
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4.3 A pályázati programcsomag áttekintése évenként 
 
Az alábbiakban elıször összességében, majd pályázati évenként tekintjük át, hogy mekkora 
keret állt rendelkezésre a pályázatok támogatására, mely alprogramokat hirdették meg, 
hogyan alakult a beérkezett, a nyertes és a megvalósult pályázatok aránya, és mennyi forrást 
sikerült a nyertes pályázatokkal lekötni.  

4.3.1  Összegzı áttekintés  
 
A 4.1. táblázat a pályáztató Tempus Közalapítvány számára biztosított teljes keretet és ezen 
belül a pályázati keret nagyságát mutatja éves bontásban. A teljes keret a pályázati kereten 
felül tartalmazza a Tempus Közalapítvány számára biztosított mőködési keretet a pályázatok 
lebonyolítására és a terjesztést segítı rendezvények, információs napok (többek között a Világ 
– Nyelv Programhoz kapcsolódó konferenciák) szervezésére. Mivel a Közalapítvány nem 
költségvetési intézmény, és így nem rendelkezik külön mőködési kerettel, ezért a mőködési 
költséget is e keretbıl kellett biztosítani. A Közalapítvány ezen felül, saját kezdeményezésére 
e keretbıl támogatta 2004-ben a (pályázati csomag részét nem képezı) Világ – Nyelv megyei 
multiplikátorok (összesen 20 szakértı) mőködését is.  
 
A pályázati keret a nyertes pályázatok támogatására leköthetı keret nagyságát mutatja. A 
Program indulása óta a támogatásra fordítható pályázati keret évrıl évre jelentıs mértékben 
csökkent, 2006-ra pedig a kezdeti támogatás (411 millió Ft) kevesebb mint tizedére (32,75 
millió Ft-ra) zsugorodott. A támogatás két forrásból valósult meg. A pályázati csomagot 
valamennyi pályázati évben az Oktatási Minisztérium támogatta, de 2005-ben az Országos 
Szakképzési Tanács is biztosított forrást a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprészébıl. A 
támogatás 2005. évi csökkenését ez nagyban ellensúlyozta, hisz a 2005-ös pályázati 
támogatás két harmada (156,3 millió Ft) már e forrásból valósult meg. A forrás 
felhasználásának kötöttsége (szakképzı intézményeknek nyújtott támogatás) ugyanakkor a 
támogatott pályázatok körét is módosította, ami alapvetıen más súlypontokat alakított ki a 
pályázati csomagban. Ezt a 2005-ös pályázati évben részletesen elemezzük. 
 
4.1. tábla. A teljes keret és a pályázatok támogatására felhasználható keret éves bontásban 

Teljes keret (Ft)* Tervezett pályázati keret (Ft) 
Évek 

OM OSZT Összesen OM OSZT Összesen 

2003 479 828 000 0 479 828 000 411 100 000 0 411 100 000 

2004 137 000 000 0 137 000 000 105 000 000 0 105 000 000 

2005 78 000 000 169 000 000 247 000 000 47 500 000 156 300 000 203 800 000 

2006 48 000 000 0 48 000 000 32 750 000 0 32 750 000 

Összesen 742 828 000 169 000 000 911 828 000 596 350 000 156 300 000 752 650 000 
* A teljes keret a tervezett pályázati kereten felül a mőködési költséget és a konferenciák, egyéb rendezvények 
költségeit is tartalmazza 
 
A Világ – Nyelv pályázati programcsomagra biztosított keret felhasználása igen pozitív képet 
mutat. Az alábbi táblázat a tervezett keret és a nyertes pályázatokkal lekötött forrás arányát 
mutatja. A rendelkezésre álló keretet valamennyi pályázati évben közel teljes mértékben (98-
99%-ban), 2006-ban pedig teljes egészében (100%-ban) sikerült a nyertes pályázatokkal 
lekötni. Ez az arány összességében a pályázatok iránti nagy érdeklıdésre és a programcsomag 
sikerére enged következtetni. A hatékony felhasználást nagyban segítette, hogy az egyes 
pályázati években lehetıség volt a tervezett keretek átcsoportosítására az egyes alprogramok 
között, így a le nem kötött keretet fel lehetett használni olyan alprogramok támogatására, 
amelyek iránt nagyobb érdeklıdés mutatkozott.  
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4.2. tábla. A pályázati csomagra tervezett keret és a nyertes pályázatokra lekötött forrás éves bontásban  

Tervezett pályázati keret (Ft) Lekötött forrás (Ft) 
Évek 

OM OSZT Összesen OM OSZT Összesen 
Felhasználás 

2003 411 100 000 0 411 100 000 407 474 055 0 407 474 055 99% 

2004 105 000 000 0 105 000 000 104 331 031 0 104 331 031 99% 

2005 47 500 000 156 300 000 203 800 000 47 873 434 152 898 203 200 771 637 98,50% 

2006 32 750 000 0 32 750 000 32 750 000 0 32 750 000 100% 
Összesen 596 350 000 156 300 000 752 650 000 592 428 520 152 898 203 745 326 723 99% 

 
A 4.3. táblázat szerint a beérkezett pályázatoknak mintegy felét sikerült támogatni a 2003-
2006 pályázati idıszakban. Az évrıl évre csökkenı támogatás miatt a 2003. évhez képest 
2006-ra a beérkezett és a nyertes pályázatok száma is közel tizedére csökkent. A beérkezett és 
a nyertes pályázatok aránya ugyanakkor mindvégig hasonló maradt – közel kétszer annyi 
pályázat érkezett, mint amennyit támogatni lehetett –, ami a programcsomag iránti nagy 
érdeklıdést jelzi. Az elsı évben a nyertes pályázatok jelentıs része (12%-a) nem valósult 
meg, a következı pályázati évben azonban ez az arány jelentısen (4, illetve 2%-ra) csökken, 
2006-ban pedig valamennyi nyertes pályázat megvalósult.  
 
4.3. tábla. A beérkezett, a nyertes és a megvalósított pályázatok aránya 

Évek Beérkezett 
pályázat (db) 

Nyertes 
pályázat 

Megvalósult 
pályázat 

Lekötött 
forrás (Ft)  

2003 1 147 577 508 407 474 055 
2004 376 183 166 104 331 031 
2005 554 271 266 200 771 637 
2006 122 63 63 32 750 000 

Összesen 2199 1094 1003 745 326 723 
 
A pályázatokon elnyerhetı támogatás mértéke széles skálán mozgott (lásd a 4.4. táblát). A 
legkisebb összegő támogatást egyéni pályázók a „Mértékelés” és a „Nyelv + számítógép” 
alprogramban, intézményi pályázatok pedig a nyelvi elıkészítı évfolyamon bemutató nyílt 
órák szervezésére, illetve a „Forrás” tanulóközpontok fenntartására kapták. A legtöbb 
támogatást a „Mesterfokon” Külföldi tanárjelöltek fogadása pályázattípusban lehetett elnyerni 
2005-ben. 2003-ban az „Egy életen át”, 2004-ben a sajátos nevelési igényő tanulók kísérleti 
oktatási projektje, 2006-ban pedig a tanárait alapfokú nyelvtanfolyamra beiskolázó iskola 
kaphatott.  
 
4.4. tábla. A pályázati csomagban nyújtott legkisebb és legnagyobb összegő támogatás 

Legkisebb összegő támogatás Legnagyobb összegő támogatás 
Évek  összeg 

(Ft) pályázattípus típus összeg 
(Ft) pályázattípus típus 

2003 22.000 Mértékelés egyéni 2.700.000 Egy életen át intézményi 

2004 20.000 
Nyelv + számítógép / 
Tanártovábbképzésen való 
részvétel 

egyéni 2.000.000 

Kísérleti oktatási projektek 
sajátos nevelési igényő 
tanulók idegennyelv-
oktatásának fejlesztésére 

intézményi 

2005 100.000 
Bemutató nyílt órák; NYEK 
jó gyakorlat példatár 

intézményi 3.500.000 
Mesterfokon: Külföldi 
tanárjelöltek fogadása 

intézményi 

2006 190.518 
Forrás: Támogatás 
tanulóközpontok fenntartására 

intézményi 1.244.000 
Alapfokú 
nyelvtanfolyamon való 
részvétel 

intézményi 
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4.3.2 A 2003-as pályázati évben/keret terhére meghirdetett alprogramok 
 
A 2003-2004-es pályázati években két szempontú vizsgálatra van szükség. A 2004-es 
pályázati évben ugyanis az alprogramok egy része a 2003. évi keret terhére (is) kapott 
támogatást. Az összesített adatok tehát vizsgálhatók egyrészt aszerint, hogy az adott 
alprogramot melyik pályázati évben hirdették meg, másrészt aszerint, hogy az alprogram mely 
pályázati év keretének terhére kapott támogatást. Az áttekintés során ezért minden esetben 
utalunk arra, hogy az adott pályázati év alatt az alprogramok meghirdetésének évét, vagy a 
pénzügyi keretet értjük. 
 
A 2003. évi keret terhére 2003-ban 10 alprogram 19 pályázati tevékenységére lehetett 
pályázni.  

- a „Forrás” alprogram célja az önálló tanulást lehetıvé tevı idegen nyelvi könyvtár és 
tanulóközpontok kialakításának támogatása a közoktatás hátrányos helyzető 
résztvevıinek felzárkóztatása érdekében az idegen nyelvek tanulása terén; 

- a „Váltogató” alprogram célja a tartalomalapú nyelvoktatás fejlesztése, azaz az idegen 
nyelvi anyagok használatának beépítése a nem idegen nyelvi tárgyak oktatásába; 

- az „Elıre fuss” alprogram középpontjában az esélyegyenlıség áll, így a nyelvoktatás 
terén hátrányt szenvedı diákok igényeinek megfelelı programokat támogat; 

- a „Mesterfokon” alprogram a tanárképzésre helyezi a hangsúlyt, és célja a 
mentorképzés fejlesztése, a mentorok munkájának támogatása és nyelvtanár jelöltek 
szakmódszertani és nyelvi ismereteinek fejlesztése; 

- az „Élesztı” alprogram a nyelvi sokszínőség jegyében a kevésbé tanult nyelvek iskolai 
oktatásának bevezetését támogatja; 

- a „Mértékelés” alprogram a nyelvtanárok továbbképzéséhez biztosít támogatást a 
mérési, értékelési és az új érettséginek megfelelı vizsgáztatói feladatok ellátására; 

- a „Nyelv + szakma középfokon” alprogram a szakképzésben résztvevık számára 
biztosít lehetıséget a tartalomalapú nyelvoktatás bevezetésére, tananyagfejlesztésre és 
továbbképzések támogatására, valamint alapfokú nyelvtanfolyamon való részvételre; 

- a „Nyelv + szakma felsıfokon” alprogram a felsıoktatásban résztvevık számára 
biztosít lehetıséget a tartalomalapú nyelvoktatás bevezetésére és tantervfejlesztésre; 

- az „Egy életen át” alprogram alapfokú nyelvtanfolyamon való részvételhez nyújt 
támogatást a közfeladatokat ellátó intézmények és szervezetek nyelvvizsgával nem 
rendelkezı alkalmazottai számára; 

- a „Kiegészítı tevékenységek” alprogram a Világ – Nyelv Program céljainak megfelelı 
szakmai kiadványok és rendezvények költségeihez nyújt támogatást a jó gyakorlatok 
terjesztése érdekében.  

 
A 2003. évi keret terhére a 2004-es pályázati évben is lehetıség volt meghirdetni pályázatokat 
a következı esetekben: 

- a „Kiegészítı tevékenységek” alprogram és a „Forrás” alprogram további 
támogatására,  

- két új alprogram, a „Satöbbi” (korábbi „Kiegészítı tevékenységek” alprogram) és a 
„Nyelv + számítógép” meghirdetésére. 

 
Az alábbi táblázat az összesített adatokat, azaz a 2003. évi keret terhére, a 2003. és a 2004. 
évben meghirdetett alprogramok pályázatainak és forrásának adatait mutatja. 
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4.5. tábla. A 2003. évi keret terhére lekötött alprogramok (a 2004-ben meghirdetett programokkal) 
Alprogram Beérkezett 

pályázatok 
Nyertes 

pályázatok 
Megvalósított 

pályázatok 
Lekötött forrás Lekötött 

forrás  
összesen 

Tervezett 
pályázati 

keret 
Meghirdetés éve 2003 2004* 2003 2004* 2003 2004* 2003 2004* 2003 és 

2004 
2003  

Forrás 167 74 32 48 32 48 37 094 791 33 041 155 70 135 946 44 294 791 

Váltogató 52  44  29  30 045 466  30 045 466 39 418 000 

Elıre fuss 16  12  12  22 145 792  22 145 792 31 000 000 

Mesterfokon 202  90  73  59 339 397  59 339 397 71 575 810 

Élesztı 42  27  26  20 543 791  20 543 791 21 146 391 

Mértékelés 54  40  20  788 000  788 000 1 620 000 

Nyelv + szakma 
középfokon 

81  65  63  55 724 994  55 724 994 58 349 700 

Nyelv + szakma 
felsıfokon 

35  27  26  33 899 609  33 899 609 33 899 609 

Egy életen át 317  127  118  81 525 734  81 525 734 95 822 700 

Kiegészítı 
tevékenységek 

57 9 24 5 24 5 25 013 168 6 502 450 31 515 618 13 972 999 

Satöbbi  11  9  7  360 000 360 000 maradvány 

Nyelv + 
számítógép 

 30  27  25  1 449 708 1 449 708 maradvány 

ÖSSZESEN 1023 124 488 89 423 85 366 120 742 41 353 313 407 474 055 411 100 000 

MIND-
ÖSSZESEN 1147 577 508 407 474 055 407 474 055 411 100 000 

* 2003-as keretbıl 2004 tavaszán meghirdetett pályázattípusok 
 
A 2003-ban és a 2004-ben meghirdetett alprogramok adatait összesítve megállapíthatjuk, 
hogy a 2003. évi keret terhére (a 2003-as és a 2004-es pályázati évben összesen) 12 alprogram 
került meghirdetésre, amelyekre 1147 pályázat érkezett, 577 kapott támogatást és 508 valósult 
meg. A beérkezett pályázatoknak így mintegy felét sikerült támogatni, amelyek nagy része 
meg is valósult. A 2003. évi keret terhére ez összesen több mint 407 millió Ft értékő forrás 
lekötését jelentette. A részletes, pályázattípusok szerinti bontást a Függelék 1. táblája 
tartalmazza.  
 
A támogatás legnagyobb tétele (81,5 millió Ft) a nyelvvizsgával nem rendelkezı 
munkavállalók nyelvtanulását szolgálta az „Egy életen át” alprogram keretében. Az alprogram 
iránt ugyan nagy érdeklıdés mutatkozott (317 beérkezett pályázat), de a tervezett 95 millió 
Ft-os keretet így is csak részben sikerült lekötni nyertes pályázatokkal. Ugyanígy nem sikerült 
lekötni a forrás jó részét az „Elıre Fuss” és a „Mesterfokon” alprogramokban, 
feltételezhetıen e programok újszerősége miatt. Lehetıség volt ugyanakkor a lekötetlen 
források átcsoportosítására, így sor került egyes alprogramok újbóli meghirdetésére („Forrás”, 
„Kiegészítı”), illetve új alprogramok kiírására („Nyelv + számítógép”) 2004-ben. E 
pályázatok 2004-es meghirdetésének köszönhetıen szinte teljes egészében sikerült a 2003. évi 
forrást nyertes pályázatokkal lekötni. A 2004-ben (de 2003-as keret terhére) meghirdetett 
alprogramokra így összesen 89 pályázat kapott támogatást mintegy 41 millió Ft értékben.  
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4.3.3  A 2004-es pályázati évben/keret terhére meghirdetett alprogramok 
 
A 2004-es pályázati évben a pályázati csomag két új pályázattípussal bıvült, két alprogram 
pedig összevonásra került: 

- az „Alap-osan” alprogram az általános iskolai nyelvoktatás fejlesztését célozta meg, 
- a „Nyelv + számítógép” alprogram a nyelvoktatás a számítógép nyújtotta lehetıségek 

hatékonyabb kihasználását segítette elı, 
- a „Nyelv + szakma” középfokon alprogram és a „Váltogató” alprogram összevontan, 

egy támogatási területként jelenik meg.  
A változások eredményeként a pályázati csomag 2004-ben 12 alprogrammal jelent meg. Az 
elızıekben láthattuk, hogy a támogatás egy részét a 2003. évi keret, másik részét pedig a 
2004. évi keret biztosította. Erre példa a „Kiegészítı tevékenységek” és a „Satöbbi” 
alprogram, amely más keretbıl, de lényegében ugyanazt a támogatási célt szolgálta.A 
pályázati keret szerinti felhasználást 2004-ben az alábbi tábla részletezi.  

 
4.6. tábla. A 2004-es pályázati évben meghirdetett alprogramok a 2003. és a 2004. évi keret terhére 

Alprogram 
Beérkezett  
pályázatok  

Nyertes  
pályázatok  

Megvalósított 
pályázatok 

Lekötött forrás  

Pályázati keret 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 

Forrás 46 74 33 48 33 48 9 829 045 33 041 155 

Alap-osan 29   19   18   14 221 995   
Elıre fuss 12   9   9   13 986 591   
Váltogató 27   18   15   22 057 484   
Élesztı 18   13   13   13 417 658   
Mesterfokon 5   5   3   1 472 000   
Mértékelés 18   13   13   2 031 500   
Nyelv + szakma 
felsıfokon 

31   9   9   10 548 200   

Egy életen át 136   38   30   6 429 000   

Nyelv +számítógép 23 30 17 27 14 25 1 199 400 1 449 708 

Satöbbi 31 11 9 9 9 7 9 138 158 360 000 

Kiegészítı 
gevékenységek 

  9   5   5   6 502 450 

ÖSSZESEN 376 124 183 89 166 85 104 331 031 41 353 313 

MINDÖSSZESEN 500 272 251 145 684 344 

 
 
A táblázat szerint a 2003. évi keret terhére támogatott pályázatokkal együtt a 2004. évi 
pályázati csomag keretében beérkezett pályázatok száma összesen 500, a nyertes pályázatok 
száma 272, amelybıl 251 valósult meg. Összességében a 2004-es pályázati évben 
meghirdetett programokra érkezett pályázatok közel 146 millió Ft támogatásban részesültek. 
Az elızı programévhez hasonlóan a pályázatok támogatásának aránya 50 százalékos. 
 
A 4.7. tábla kizárólag a 2004-es pályázati évben a 2004. évi keret terhére meghirdetett 
alprogramokat tartalmazza. A 2004. évi keret terhére 376 pályázat érkezett, amelybıl 183 
pályázat nyerhetett el támogatást mintegy 104 millió Ft értékben. A pályázatok nagy része 
(166) meg is valósult.  
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4.7. tábla. A 2004. évben a 2004. évi keret terhére meghirdetett alprogramok  

Alprogram 
Beérkezett 
pályázatok 

Nyertes 
pályázatok 

Megvalósított 
pályázatok 

Lekötött forrás 
Tervezett 

pályázati keret 
Meghirdetés éve 2004 2004 2004 2004 2004 

Forrás 46 33 33 9 829 045 8 000 000 

Alap-osan 29 19 18 14 221 995 14 000 000 

Elıre fuss 12 9 9 13 986 591 14 000 000 

Váltogató 27 18 15 22 057 484 24 000 000 

Élesztı 18 13 13 13 417 658 14 000 000 

Mesterfokon 5 5 3 1 472 000 4 000 000 
Mértékelés 18 13 13 2 031 500 2 000 000 
Nyelv+szakma 
felsıfokon 

31 9 9 10 548 200 10 000 000 

Egy életen át 136 38 30 6 429 000 7 000 000 
Nyelv 
+számítógép 

23 17 14 1 199 400 1 000 000 

Satöbbi 31 9 9 9 138 158 4 000 000 

ÖSSZESEN 376 183 166 104 331 031 105 000 000 
 
E pályázati évben a legkisebb megítélt pályázati támogatás egyéni pályázat esetében a 
Doktori kutatómunka támogatása pályázattípusban nyertek el (170 ezer Ft) intézményi 
pályázat esetében ez az érték 20 ezer Ft volt a Tanártovábbképzésen való részvétel 
pályázattípusban. A legmagasabb támogatási összeget egyéni pályázat esetén ugyancsak a 
Doktori kutatómunka támogatása kapta (215 ezer Ft), intézményi pályázat esetén ez az érték 
2 millió Ft volt az „Elıre fuss” kísérleti oktatási projektek keretében. 
 

4.3.4 A 2005-ös pályázati évben/keret terhére meghirdetett alprogramok 
 
2005-ben az alprogramok egy része a rendelkezésre álló forrás nagyarányú csökkenése miatt 
nem került meghirdetésre. Az Oktatási Minisztérium (OM) forrását azonban kiegészítette az 
Országos Szakképzési Tanács (OSZT) támogatása a Munkarıpiaci Alaprész képzési 
keretébıl. A táblázatban ezért külön jelöltük az OM és az OSZT által biztosított forrást. Az 
OSZT keret egyben behatárolta a támogatható projektek és célcoportok körét is. Az új 
alprogramok ezért elsısorban a szakképzı intézményeket célozták meg: 

- A „Nyelv + szakma” alprogramon belül új pályázattípusként jelent meg az Iskolai 
hálózatok létrehozása, amely a szakképzı intézmények közötti regionális 
együttmőködés kialakítását szolgálja.  

- Új alprogramként jelenik meg a „Helyes gyakorlat bemutatása a nyelvi elıkészítı 
évolyamokon”. 

- A „Mesterfokon” alprogramban új pályázattípus a Külföldi tanárjelöltek/tanárok 
fogadása magyar középfokú szakképzı intézményekben. 
 

A változásoknak megfelelıen az eredeti tervekhez képest 2005-ben 9 alprogrammal jelent 
meg a pályázati csomag. Az alprogramokra összesen 554 pályázat érkezett, amelyekbıl 271 
kapott támogatást és 266 valósult meg. Az OM a nyertes pályázatok támogatására közel 48 
millió Ft-ot, az OSZT mintegy 153 millió Ft-ot biztosított. A „Nyelv + szakma” középfokon 
alprogramban az Alapfokú tanfolyamok pályázattípust a 2005-ös keret terhére, de 2006-ban is 
meghirdették. 
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4.8. tábla. A 2005-ös keret terhére meghirdetett alprogramok 

Alprogram Forrás 
Beérkezett 
pályázatok 

Nyertes 
pályázatok 

Megvalósított 
pályázatok 

Lekötött 
forrás 

Tervezett 
pályázati keret 

Forrás OM 48 31 31 9 094 664  9 000 000 

Elıre fuss OM 18 7 7 9 844 192  10 000 000 

Élesztı OM 35 10 10 13 100 255 10 000 000 

OM 19 16 15 2 858 900  4 000 000 
Mesterfokon 

OSZT 143 48 48 62 000 000  61 300 000  

Mértékelés OM 3 3 3 620 000  2 000 000 
Nyelv+ szakma 
középfokon 

OSZT 191 104 100 74 082 944  80 000 000 

Nyelv+ szakma 
felsıfokon 

OSZT 22 15 15 16 815 259  15 000 000 

Satöbbi OM 46 12 12 9 855 423 Ft 10 000 000 

Helyes gyakorlat 
- NYEK 

OM 29 25 25 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft 

ÖSSZESEN  554 271 266 200 771 637  203 800 000 
Ebbıl OM  198 104 103 47 873 434  47 500 000 

Ebbıl OSZT  356 167 163 152 898 203  156 300 000 
* Ebbıl az Alapfokú nyelvtanfolyamok 2006-ban került meghirdetésre. 
 

4.3.5 A 2006-os pályázati évben/keret terhére meghirdetett alprogramok 
 
A 2006. évi pályázati csomag a források további szőkülése miatt 4 alprogrammal tudott 
megjelenni. A pályázati felhívásra 122 pályázat érkezett, amelybıl 63 került támogatásra, és 
ezek mindegyike meg is valósult. A táblázat a 2006-ban, a 2006. évi pályázati keret terhére 
meghirdetett alprogramokat tartalmazza. Fontos megjegyezni, hogy a 2005-ös pályázati keret 
terhére a 2005-ös pályázati felhívás „Nyelv + szakma középfokon” alprogramjának Alapfokú 
nyelvtanfolyamok pályázattípusa is 2006-ban került meghirdetésre. A támogatás mértéke 
32,75 millió Ft volt, amelyet teljes egészében az Oktatási Minisztérium biztosított.  
 
4.9. tábla. A 2005-ös keret terhére meghirdetett alprogramok 

Alprogram 
Beérkezett 
pályázatok 

Nyertes 
pályázatok 

Megvalósított 
pályázatok 

Lekötött forrás 
Tervezett 

pályázati keret 
Elıre fuss 9 7 7 6 822 948  8 000 000 

Élesztı 24 17 17 9 083 279  10 000 000 

Satöbbi 22 6 6 4 485 800  3 750 000 

Forrás 67 33 33 12 357 973  11 000 000 

ÖSSZESEN 122 63 63 32 750 000  32 750 000  
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4.4 Értékelés  
 

4.4.1  Sikerek   
 
A Világ – Nyelv Program egészéhez hasonlóan a pályázati programcsomagnak is egyik 
legnagyobb pozitívuma az átfogó jelleg és a rendszerszintő beavatkozás. Az átfogó jelleg 
egyrészt az alprogramokban érvényesül, amelyek mind egy-egy önálló terület vagy célcsoport 
fejlesztését célozzák meg. A kitőzött célok szoros összhangban vannak a Világ – Nyelv 
Programban megfogalmazott alapelvekkel és az európai ajánlásokkal, tendenciákkal. Kiemelt 
szerepet kap az esélyegyenlıség biztosítása, a hátrányos helyzető célcsoportok támogatása, a 
nyelvtanulás korai kezdése, a nyelvek választékának bıvítése, a tartalomalapú nyelvoktatás 
bevezetése és a számítógépes ismeretek növelése. A pályázati csomag így lehetıséget adott 
olyan területek fejlesztésére, amelyek ezidáig – különösen a nyelvoktatásban – nem kaptak 
kellı figyelmet vagy célzott támogatást. Ugyanakkor nagy erénye még, hogy e fejlesztési 
célok és alapelvek nem izoláltan, kizárólag egy-egy alprogramhoz kapcsolódva, hanem 
egymásra épülve, valamennyi alprogramban megjelennek. Ugyanez mondható el a támogatott 
tevékenységekrıl is. A tanárképzés, a továbbképzéseken való részvétel, a kísérleti oktatási 
modulok bevezetése és a tananyagfejlesztés így általában egymásra épülve és egymást 
támogatva szerepelnek az alprogramokban. Ennek eredményeként a Világ – Nyelv pályázati 
csomagban az alapelvek horizontálisan (alprogramonként) és vertikálisan (valamennyi 
alprogramban) is megjelennek. A program átfogó jellege abban is érvényesül, hogy a 
folyamatban érintett valamennyi résztvevı számára tartalmazott pályázati lehetıséget, és az 
intézmények mellett egyének is beadhattak pályázatot.  
 
A programcsomag a közvetlen támogatáson túl, közvetett módon is hozzájárult a nyelvoktatás 
fejlesztéséhez. A megpályázható tevékenységek nem korlátozódtak kizárólag egy 
célcsoportra. A nyelvoktatásban tevékenykedı tanárok és szakemberek mellett lehetıséget 
kaptak a nem nyelvszakos tanárok és hallgatók is nyelvtudásuk fejlesztésére, ami elsısorban a 
tartalomalapú oktatás bevezetését volt hivatott elıkészíteni. Az egyes alprogramok 
mindegyike tartalmazott olyan elemeket, amelyek a folyamatos hasznosulást, a felkészülést és 
az eredmények terjesztését segítette elı. Emellett a nyelvek széles körét tudta bevonni, azaz 
nem egy nyelv intenzív fejlesztésére helyezte a hangsúlyt. A Világ – Nyelv Program egyik 
elemeként a pályázati csomag a Program többi elemének a fejlesztéséhez is hozzájárult. Az 
alprogramok egy része így a nyelvi elıkészítı évfolyamhoz (bemutató nyílt órák szervezése, 
NYEK - jó gyakorlat példatár) és az új kétszintő érettségihez („Mértékelés”) kapcsolódott. 
Ahogy Balázs Éva [4] utal rá, a nyelvi elıkészítı évfolyamokon a továbbiakban is nagy 
szerepe lehet a tartalomalapú nyelvoktatást támogató pályázatoknak.  
 

4.4.2 Kihívások 
 
Bármilyen nagyszabású stratégiáról vagy programról legyen szó, az átfogó fejlesztési célok 
megvalósulásának alapvetı feltétele, hogy az egyes alprogramok egyidejőleg, folyamatosan 
és egymást kölcsönösen erısítve valósuljanak meg. A Világ – Nyelv pályázati 
programcsomag e szellemben kívánta megvalósítani céljait. Alprogramjai meghatározott 
fejlesztési területeket céloznak meg, de az egyes területek egymásra épülnek. Ezt a hatást 
azonban nagyban rontja az a tény, hogy évrıl évre jelentıs mértékben csökkent a támogatás 
mértéke. Ez nemcsak a pályázói kör szőkülését és a projektek számának csökkenését 
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jelentette, hanem azt is, hogy az alprogramok egy részének folytatására, fenntartására nem 
volt lehetıség. Ennek eredményeként éppen a program átfogó jellege sérült, hisz az 
alprogramok egy részének leállítása egy-egy fejlesztési terület kiesését is jelentették. Habár a 
stratégia alapvetı célként fogalmazta meg azt, hogy sokirányú, egymást erısítı 
intézkedésekre van szükség, a források csökkenése nem tette lehetıvé ennek biztosítását. A 
programok hirtelen, rövid megvalósítási idıszak utáni leállítása megnehezíti az értékelést is. 
A megkezdett folyamatok hirtelen abbamaradtak, nem volt idı a kifutásukra. Ezért van 
különösen nagy jelentısége annak, hogy a megkezdett folyamat folytatódjon, és más keretben 
legyen lehetıség a sikeres projektek fenntartására és újbóli meghirdetésére. 
 
A programok elsı éve (2003) kísérleti jellegő volt, és elsısorban azt szolgálta, hogy az 
igényeket felmérje, a meghatározott fejlesztési irányokat a gyakorlat alapján pontosítsa, 
illetve a költségvetés számait tovább finomítsa. Az elkövetkezı években erre ugyan sor 
került, a projektek ismételt indítását azonban feltételezhetıen nem e szempontok, hanem a 
pénzügyi támogatás mértéke határozta meg.  
 

5 Hosszanti elemzés 
 
Összességében megállapítható, hogy a 2003. évi pályázati csomag a rákövetkezı években 
számos elemmel bıvült vagy módosult. A továbbiakban alprogramonként mutatjuk be az 
egyes pályázattípusokban bekövetkezett változásokat. A változások egyrészt jelzik, hogy a 
korábbi évek tapasztalatai alapján szakmai szempontból milyen elemek beépítésére volt 
szükség, másrészt utalnak arra is, hogy milyen problémák merülhettek fel. Az alprogramok 
összefoglaló táblái mellett a beérkezett pályázatokat a Függelék táblái tartalmazzák. 

5.1 Forrás 
 
A „Forrás” alprogram alapvetı célja egy idegen nyelvi könyvtár és tanulóközpont kialakítása 
volt, annak érdekében, hogy az iskolában is megteremtıdjenek az önálló nyelvtanulás és az 
önálló nyelvtanulásra való nevelés feltételei. Az alprogramban ezért újszerő megközelítést 
jelentett az, hogy a könyvtár-tanulóközpontban nem a hagyományos osztálytermi 
nyelvtanulás céljainak megfelelı tankönyvek kapnak helyet, hanem autentikus anyagok és az 
önálló tanulást elısegítı önértékelési és fejlesztı eszközök (mint az Európai Nyelvtanulási 
Napló). Az anyagok kiválasztásában az iskolákat egy, a Tempus Közalapítvány honlapjáról 
letölthetı és szakértık által elızetesen összeállított lista segítette. A pályázat kiemelt célja 
volt emellett, hogy a támogatással valódi központok jöhessenek létre, amelyeket a pályázó 
iskola vonzáskörzete is jól tud használni. Alapvetı szempont volt tehát, hogy az iskola 
vonzáskörzetében nagyszámú, és az autentikus idegen nyelvi anyagok tekintetében hátrányos 
helyzető diákok és tanárok számára tudja biztosítani a központhoz való hozzáférést. 
 
A pályázás feltételeinek változása 
 
Az alprogramra általános és középiskolák pályázhattak, a szakiskolák kivételével. A 2006-os 
pályázati évben kikerültek a támogatottak körébıl a szakközépiskolák is, így a felhívásra csak 
az általános iskolai vagy gimnáziumi évfolyamokat mőködtetı középiskolák pályázhattak.  
 
A pályázati felhívások mindegyikében a pályázás egyik feltétele volt az, hogy az iskola a 
tanulóközpontot a vonzáskörzeti iskolái számára is elérhetıvé teszi, és ehhez igazítja a nyitva 
tartást. Az iskolának zárható helyiséget vagy könyvtárat kell biztosítania a beszerzett anyagok 
elhelyezésére és a folyamatos használatára. A 2004. évtıl kezdıdıen a pályázat elbírálásában 
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elınyt jelentett, ha a tanulóközpont létrehozására pályázó iskola egyben vállalja az Európai 
Nyelvtanulási Napló bevezetésének használatát legalább egy nyelvi csoportban. Az alprogram 
tanárképzési komponenst is tartalmazott (egynapos képzések keretében) a központ anyagainak 
hatékony használatára és az önálló nyelvtanulás módszertanának megismerésére, mely nem 
megpályázható tevékenységként, hanem kötelezı elemként szerepelt. 
 
A megpályázható nyelvek körét a felhívások a nyelvi sokszínőség szellemében határozták 
meg. A 2003. évi pályázati felhívás ugyan arra utal, hogy a tanulóközpontban az angol, a 
francia és a német nyelv oktatásához egyaránt megtalálhatók lesznek az autentikus anyagok, 
de más nyelvek is elnyertek támogatást. A 2004. és a 2005. évi pályázati csomag már nevesíti 
azokat a nyelveket (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz), amelyeken a könyvtár 
anyagai beszerezhetık. Sıt, a pályázás egyik feltételeként jelenik meg, hogy az anyagok 
beszerzésének és a kapcsolódó szolgáltatásoknak legalább két nyelv oktatásához kell 
kapcsolódniuk. A 2006. és 2007. évi pályázati felhívásban továbbra is feltétel marad az, hogy 
legalább két idegen nyelv oktatásához kapcsolódó anyagokat lehet beszerezni, a felhívás 
azonban nem nevesíti a nyelvek körét. Mindössze azt a nyelvet említi, amelynek oktatása 
megvalósul az intézményben, vagy a vonzáskörzeti intézmények egyikében.  
 
Fontos szerepet játszott a tanulóközpontok fenntartására beadott pályázatok elbírálásában az 
iskola elızı tanévben végzett szakmai tevékenysége a forrásközponthoz kapcsolódóan. 
Fontos szerepet játszott emellett az iskolák egyenletes földrajzi elhelyezkedése is. A 2006. 
évtıl kezdıdıen e szempont a pályázati prioritások között is megjelenik, miszerint elınyt 
éveznek azok az iskolák, amelyek olyan megyékbıl pályáznak, ahol három, vagy annál 
kevesebb tanulóközpont mőködik. 
 
A 2003-as alprogramban maximálisan 1,2 millió Ft támogatás volt igényelhetı a 
tanulóközpont létrehozására. Ez a könyvtári állomány bıvítésére, maximum egy db 
számítógép beszerzésére, a tájékoztatás költségeire, valamint a könyvtárosi munka személyi 
költségeire volt fordítható. A 2004-es pályázati évben a tanulóközpont létrehozására nyújtott 
maximális támogatás 700 ezer Ft-ra csökkent. Az elızı pályázati évhez képest változást 
jelentett, hogy a támogatást a beszerzési lista megtervezéséhez és összeállításához igénybe 
vett szakértık díjazásához, valamint a továbbképzések utazási költségeire is fel lehetett 
használni. A 2004. évi keret terhére a tanulóközpontok fenntartását támogatták, maximum 
300 ezer Ft értékben. A tanulóközpontok fenntartása pályázattípus a forrásközponthoz 
kapcsolódó képzések utazási költségeihez és helyettesítési díjaihoz, valamint a könyvtárosi 
munka személyi költségeihez biztosított hozzájárulást. A 2005-ös pályázati évben csak a 
tanulóközpontok fenntartására lehetett pályázni, a korábbi évhez hasonlóan maximum 300 
ezer Ft értékben, amelynek legfeljebb felét lehetett szánni az idegen nyelvi anyagok 
állományának bıvítésére. A 2006-os pályázati évben ismét lehetett a tanulóközpontok 
létesítésére (600 ezer Ft) és fenntartására (200 ezer Ft) is pályázni. Összességében tehát 
csökkent a maximálisan megpályázható támogatás, és kevesebb pályázat támogatására volt 
lehetıség.  
 
5.1 tábla. A Forrás alprogramban megpályázható maximális támogatás mértéke 

Pályázati keret 2003 
Meghirdetés éve 2003 2004 

2004 2005 2006 

Tanulóközpont 
létrehozása 1 200 000 700 000   600 000 

Maximálisan 
igényelhetı 
támogatás Tanulóközpont 

fenntartása   300 000 300 000 200 000 
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A „Forrás” alprogram eredményei 
 
Az alprogramon belül 2003-ban a tanulóközpontok létesítésére, majd 2004-tıl a 
tanulóközpontok létrehozására és/vagy fenntartására is lehetett pályázni. A 2003-2006. évi 
pályázati fordulók összesen 95 tanulóközpont létrehozását támogatták. A fenntartás 
támogatására 82 pályázat esetében volt lehetıség, ez azonban nem feltétlenül 82 központ 
fenntartását jelenti, hisz egyazon intézmény több évben is pályázhatott fenntartásra. A 2003-
2006-ban nyújtott támogatás így több mint 100 millió Ft-ot jelentett, mely a Világ – Nyelv 
pályázati csomag egészének (lásd. 4.3. tábla) mintegy 13,6%-át jelenti. A lekötött forrás a 
pályázati évek mindegyikében meghaladta a tervezett keretet. Ez a program iránti nagy 
érdeklıdésre utal, és lehetıvé tette a más alprogramokban fennmaradt pályázati keretek 
átcsoportosítását, ezáltal a keretfelhasználás optimalizálását. A nyertes és a megvalósított 
programok közötti arány is rendkívül sikeres programra utal, hisz a létesítésre és/vagy 
fenntartásra támogatást nyert pályázatok mindegyike megvalósult.  
 
5.2. tábla. A Forrás alprogram támogatása 2003-2006 

 
A pályázati feltételek (beszerzési lista összeállítása, továbbképzések) folyamatosan 
biztosították, hogy a vonzáskörzet iskolái együttmőködjenek egymással, és a könyvtár 
valóban központ szerepet töltsön be. A kapcsolatok kialakításában és az információcserében 
kiemelkedı szerepet vállalt a pályázatokat bonyolító Tempus Közalapítvány is, mely a 
tanulóközpontokban folyó munka és az iskolák közötti kapcsolatok elısegítésére Forrás-
koordinátori hálózatot és ehhez kapcsolódóan önálló honlapot10 hozott létre. Az egyes 
tanulóközpontok közötti eligazodást és a kapcsolatfelvételt Forrás-térkép segíti, az ötlettár 
pedig hasznos dokumentumokat, információkat tartalmaz a tanulóközpontok mőködtetéséhez. 
Az Országos Világ – Nyelv Forráskatalógusban emellett megtekinthetı az egyes központok 
idegen nyelvi állománylistája. Az együttmőködést segítette elı az is, hogy 2005-ben a 
támogatást elnyert iskolák egy része megyei multiplikátorként is mőködött. Díjazásukat a 
Közalapítvány nem a pályázati keret, hanem mőködési költsége terhére biztosította. Emellett a 
Közalapítvány Világ-Nyelv Programirodája 2004. áprilisában szeminárium-sorozatot indított 
(Európai Nyelvtanulási Napló – 2004. április 28., autentikus anyagok a nyelvoktatásban – 
2005. január 20., projektciklus menedzsment – 2005. november 15., projektpedagógia – 2006. 
december 11.) a Forrás tanulóközpontok hatékony mőködésének elısegítésére a központok 
mőködését koordináló kollégák és nyelvtanárok számára.  
 
A Forrás tanulóközpontok éltek a pályázati felhívásban biztosított nyelvi sokszínőséggel, 
amelyet az alábbi táblázat részletez. A nyelvi sokszínőség szempontját a keresztmetszeti 
vizsgálatban elemezzük részletesen. 

                                                 
10 Lásd http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=378 

Pályázati keret 2003 
Meghirdetés éve 2003 2004 

2004 2005 2006 Összesen 

Tanulóközpont 
létrehozása 

32/32 48/48 
 
 

 15/15 95/95 Nyertes/ 
Megvalósult 
pályázatok 
száma 

Tanulóközpont 
fenntartása   33/33 31/31 18/18 82/82 

Tanulóközpont 
létrehozása 

37 094 791 33 041 155   8 884 464 79 020 410  Lekötött 
forrás 
 Tanulóközpont 

fenntartása 
  9 829 045 9 094 664  3 473 509 22 397 218 

ÖSSZESEN 70 135 946 9 829 045 9 094 664 12 357 973 101 417 628 

Tervezett keret 44 294 791 8 000 000 9 000 000 11 000 000 72 294 791 
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5.3. tábla. A Forrás tanulóközpontok nyelvi állománya 

Nyelv 
Forrásközpontok 

száma 
angol 95 
német 95 
francia 49 
orosz 19 
olasz 22 
spanyol 11 

 
Összességében az alprogram az egyik legsikeresebb pályázattípusnak tekinthetı. A 
pályázatok bírálatában meghatározott prioritások eredményeként a tanulóközpontok 
egyenletesen, az ország egész területét behálózzák. Fontos azonban megjegyezni, hogy a 
tanulóközpontok fenntartására az intézmények 5 évig vállaltak kötelezettséget. Ez azt jelenti, 
hogy a 2003-ban alakított tanulóközpontok esetében 2008 az utolsó év, amikor az 
intézményeknek még fenntartási kötelezettsége van. A folyamatosan csökkenı támogatási 
források fényében is fontos tehát átgondolni, hogy hogyan alakul a tanulóközpontok további 
mőködése, és az esetleges forrásokat milyen tevékenységekre lenne célszerő fordítani.  

5.2 Váltogató 
 
A „Váltogató” alprogram célja a tartalomalapú nyelvoktatás támogatása azon iskolákban, ahol 
még semmilyen formában nem vezették be bármely tantárgy idegen nyelven folyó oktatását. 
Az alprogram támogatására 2003-ban és 2004-ben volt lehetıség. 2004-ben a „Nyelv + 
szakma középfokon” alprogram és a „Váltogató” alprogram összevontan, egy támogatási 
területként jelent meg. Az alprogram átfogó fejlesztést kívánt megvalósítani, ezért a szaktárgy 
idegen nyelven való oktatásához szükséges valamennyi tényezıt támogatja, és így több 
pályázattípust tartalmaz. Támogatási lehetıséget biztosít mind a tartalomalapú oktatást 
bevezetni kívánó intézmények, mind a nyelvszakos és nem nyelvszakás tanárok és 
tanárjelöltek képzése, továbbképzése, valamint a továbbképzı intézmények számára, illetve a 
bevezetéshez szükséges oktatási segédanyagok elıállításához és kísérleti oktatási projekt 
bevezetéséhez. A Tanárképzés pályázattípus kivételével valamennyi pályázattípusra lehetett 
pályázni a 2003-as és 2004-es pályázati évben. 
 
A pályázás feltételeinek változása 
 
A Tanárképzés pályázattípus egy külföldi részképzés keretében készítette fel a nem 
nyelvszakos tanárjelölteket arra, hogy szaktárgyukat idegen nyelven oktassák. A külföldi 
részképzés a pedagógiai képzéshez kapcsolódó áthallgatással (minimum 3 hónap, maximum 1 
tanév idıtartamban) vagy a külföldi oktatási intézményben teljesített egy vagy két féléves 
tanítási gyakorlattal volt teljesíthetı. A pályázattípus a részképzéshez utazási költségtérítést 
(maximum 75 ezer Ft-ot) és havi ösztöndíjat (maximum 200 ezer Ft-ot) biztosított. A 
pályázattípus – más, külföldi részképzést biztosító pályázatokhoz hasonlóan – a források 
csökkenése miatt csak 2003-ban jelent meg. 
 
Az Oktatási segédanyagok elıállítása pályázattípus a tartalomalapú kísérleti oktatás 
bevezetéséhez szükséges szaknyelvi és módszertani anyagok kidolgozását támogatta. A 2003-
as pályázati évben angol, francia vagy német nyelven, az ének, zene, történelem, matematika, 
biológia, földrajz, fizika vagy kémia tárgyak tanításában, maximum 2 millió Ft értékben volt 
lehetıség támogatást nyerni. A támogatás feltétele volt, hogy a segédanyag tartalmazzon egy 
módszertani ismertetıt, illetve a tárgy(ak)hoz kapcsolódó multimédiás, autentikus anyagokat 
tartalmazó dokumentumtárat is. A 2004. évben a támogatható segédanyagok köre kibıvült, 
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megjelent a rajz tantárgyhoz, illetve a szakképzı intézményekben oktatott szaktárgyakhoz 
kapcsolódó anyagok támogatása is. A felhívás a korábbi pályázati évnél részletesebben 
szabályozza a segédanyagok támogatásának mértékét és feltételeit, attól függıen, hogy hány 
tantárgy hány nyelven való oktatását dolgozza ki a segédanyag. A támogatás mértéke ennek 
megfelelıen legalább 1,2 millió Ft (1 tantárgy 1 nyelv esetén) és legfeljebb 2 millió Ft (1-nél 
több tantárgy 2 vagy 2-nél több idegen nyelven) lehetett.  
 
A Kísérleti oktatási projektek pályázattípus célja a tartalomalapú nyelvoktatás bevezetése 
volt, egy teljes tanévre az elıállított oktatási segédanyagok felhasználásával. Ehhez 
támogatást nyújtott az oktatáshoz szükséges tankönyvek, szakkönyvek, autentikus anyagok 
beszerzéséhez, egy félév kísérleti oktatásához, a nyelv-egyéb és nem nyelvszakos tanárok 
belföldi, szaknyelvi (30 órás), illetve általános nyelvi (60 órás) továbbképzéséhez, majd 2-4 
hetes külföldi módszertani továbbképzéséhez, legfeljebb 2,5 millió Ft értékben. Pályázásra 
azok az általános és középiskolák voltak jogosultak, ahol nem folyt kéttannyelvő vagy 
nemzetiségi nyelvő oktatás, és a tanórák minimum 30 %-ban tervezték az angol, német vagy 
francia nyelv használatának bevezetését, illetve 2004-tıl a szakképzı intézmények is, a 
szakmacsoporthoz kapcsolódó tárgyak valamelyikében. A pályázó iskolának vállalnia kellett, 
hogy a tartalomalapú nyelvoktatást legalább 4 évfolyamon keresztül fenntartja. 
 
A Tanártovábbképzésen való részvétel pályázattípus a középiskolai nyelvtanárok európai 
uniós ismereteinek bıvítését segítette, egy 30 órás akkreditált továbbképzés támogatásával 
(legfeljebb 40 ezer Ft értékben), annak érdekében, hogy az európai kulturális ismeretek 
beépüljenek az idegen nyelvek oktatásába, és elısegítsék a diákok multikulturális 
kompetenciájának fejlesztését. A 2004-es pályázati felhívás számos változást tartalmaz. A 
pályázatokat már nem egyénileg, hanem intézményeknek kellett beadniuk, ahol legfeljebb 2 
tanárt jelölhettek meg egy min. 30, max. 120 órás továbbképzésre, a támogatás mértéke pedig 
a 2 tanárra vonatkozóan maximum 160 ezer Ft lehetett. 
 
A Tanártovábbképzés szervezése pályázattípus a továbbképzı intézmények számára 
biztosított lehetıséget. A továbbképzéseket két témában lehetett megszervezni: a nem 
nyelvszakos vagy nyelv-egyéb szakos tanárok szaknyelvi-módszertani továbbképzése 
szaktárgyuk idegen nyelven való oktatására és európai kulturális ismeretek idegen nyelven 
történı oktatására. A nyertes pályázatok nem kaptak támogatást, de kurzusaik bekerültek a 
Világ – Nyelv katalógusba. 
 
5.4. tábla. A Váltogató alprogramban megpályázható maximális támogatás mértéke  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*A tanártovábbképzés szervezése nem járt együtt támogatással, ezért e nyertes pályázatokat a tábla nem 
tartalmazza. E kurzusok Világ – Nyelv kurzuskatalógusba kerültek be. 
 

Pályázati keret 
Pályázattípusok 

2003 2004 2005 2006 

Tanárképzés 275 000    
Oktatási segédanyagok 
elıállítása  2 000 000 

1 200 000 /  
2 000 000 

  

Kísérleti oktatási 
projektek 2 500 000 2 500 000   

Tanártovábbképzésen 
való részvétel 40 000 

160 000  
(max. 2 tanár) 

  

Maximálisan 
igényelhetı 
támogatás 

Tanártovábbképzés szerv*      
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A „Váltogató” alprogram eredményei 
 
A Világ – Nyelv pályázati csomagban a „Váltogató” alprogramra a 2003-as és 2004-es 
pályázati években 63 millió Ft értékő támogatást terveztek, amelyet végül 52 millió Ft 
értékben sikerült nyertes pályázatokkal lekötni. Az elıirányzott támogatási keretbıl 11 millió 
Ft-ot tehát nem sikerült ebben az alprogramban pályázatok támogatására fordítani. Ez 
különösen az elsı pályázati évben, 2003-ban jelentıs, ahol kevés támogatható pályázat 
érkezett az oktatási segédanyagok és a kísérleti oktatási projektek pályázattípusban. 2004-ben 
valamelyest több pályázat került támogatásra.  
 
5.5. tábla. A Váltogató alprogram támogatása 2003-2006 

*A tanártovábbképzés szervezése nem járt együtt támogatással, ezért e nyertes pályázatokat a tábla nem 
tartalmazza. E kurzusok Világ – Nyelv kurzuskatalógusba kerültek be. 
 
A „Váltogató” alprogram további eredményeit a keresztmetszeti vizsgálatban, a tartalomalapú 
nyelvoktatás szempontjából elemzzük részletesen.  

5.3 Elıre fuss 
 
Az „Elıre fuss alprogram” – folyamatos keretcsökkenéssel – 2003 és 2006 között, négy 
pályázati évben került meghirdetésre a Világ – Nyelv pályázati csomagban. Célja az 
idegennyelv-oktatás terén valamilyen okból hátrányt szenvedık segítése megfelelı, az 
igényeikhez szabott nyelvoktatási programok bevezetésével és fenntartásával. Az 
esélyegyenlıség erısítésében betöltött szerepérıl részletesebben a keresztmetszeti elemzés 
során lesz szó. 
 
A pályázás feltételeinek változása 
 
A négy év során tartalmilag több finomítás történt az alprogramban. 2003-ban egy pályázati 
tevékenység, a Kísérleti oktatási projektek került meghirdetésre, mely öt elembıl épült fel: 
tárgyi feltételek fejlesztése, segédanyagok/tanmenetek kidolgozása, kísérleti oktatás, 
tanártovábbképzés és a projekt értékelése. A kísérleti oktatásnak legalább 40 órásnak kellett 
lennie, kiegészítve egy 20 órás kulcsképesség-fejlesztı képzésssel. Célcsoportként általában a 
hátrányos helyzető tanulók kerültek megjelölésre, a részletezés során ez két típusra bomlott: 

Pályázati keret 
Pályázattípusok 

2003 2004 2005 2006 Összesen 

Tanárképzés 14/10    14/10 

Oktatási segédanyagok 
elıállítása 2/2 9/7   11/9 

Kísérleti oktatási 
projektek 7/7 8/8   15/15 

Tanártovábbképzésen 
való részvétel 21/10 1/0   22/10 

Nyertes/ 
Megvalósult 
pályázatok 
száma 

Tanártovábbképzés szerv*      
Tanárképzés 12 305 500    12 305 500 
Oktatási segédanyagok 
elıállítása 

4 000 000 12 683 043   16 683 043 

Kísérleti oktatási 
projektek 

13 219 966 9 314 441   22 534 407 

Tanártovábbképzésen 
való részvétel 

520 000 60 000   580 000 

Támogatásra 
lekötött 
forrás 
 

Tanártovábbképzés szerv*       
ÖSSZESEN 30 045 466 22 057 484   52 102 950 

Tervezett keret 39 418 000 24 000 000   63 000 000 
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az érzékszervi fogyatékossággal élı és a nemzeti/etnikai kisebbséghez tartozó diákokra. A 
megvalósításra tíz hónap állt a résztvevık (konzorciumok) rendelkezésére (2003. augusztus 
31. - 2004. május 31.). Az alprogram számos ponton igen elıremutató, ezek közül a 
legfontosabbakat említjük meg: 

� Tudatosan épít a nyelvtudás esélyteremtı erejére, lehetıvé teszi a tudás sajátos 
igények szerinti átadásával az eddig ezen a téren elhanyagolt célcsoportok bevonását a 
folyamatba; 

� A fejlesztést globálisan kezeli, magába foglal minden szükséges elemet, még a 
gyakran elfelejtett folyamatértékelést is; 

� Folytonosságot ír elı (például több évfolyamra kiterjedı tanmenetek), mely a 
nyelvtanulás sikerének egyik elengedhetetlen záloga; 

� Kötelezıvé teszi a nyelvtanulási stratégiák beépítését a tanítási/tanulási folyamatba, 
így felkészíti a tanulókat az önálló nyelvtanulásra, nyelvtudásuk fenntartására; 

� Célul az integrált oktatásba való bekapcsolódást tőzi ki; 
� A tanárok tekintetében rámutat a jelnyelv, etnikai kisebbségek esetében pedig az 

anyanyelv ismeretének fontosságára. 
 
A 2004-es pályázati kiírás legnagyobb eltérése a korábban csupán közvetve meghatározott 
célcsoportok konkrét leírása és külön pályázati tevékenységként való kezelése. Kísérleti 
oktatási projekt volt indítható a következı két csoportra: 

� szociálisan hátrányos helyzető, különösen roma tanulók, 
� sajátos nevelési igényő tanulók. 

Külön érdem, hogy itt a két célcsoport törvényi szabályozással való meghatározása 
egyértelmővé tette, hogy kik tekinthetık az idegennyelv-tanulás terén kiemelten hátrányos 
helyzetőnek. A célok is további finomításra kerültek. Közvetlen célként kihangsúlyozásra 
került, hogy a célcsoporthoz tartozó tanulók nyelvtudását egy szintre kell hozni társaikéval, 
hogy a késıbbiekben integráltan tanulhassanak. Közvetett célnak tekinthetı, hogy a 
kifejlesztett tanárképzési programok hozzájáruljanak a megfelelı nyelvtanárok alap- és 
továbbképzéséhez.  Egyebekben (megvalósítás idıszaka, fejlesztés elemei, képzés óraszámai) 
- kivétel a mindkét csoportnál minimumként megjelölt 15 fı - a 2004-es év elıírásai 
megfelelnek az elızı évinek. 
 
A 2005. évi pályázati kiírás egy ponton tér el az elızıktıl: erısebbre főzi a kapcsolatot az 
integrált oktatást megvalósító küldı és a kísérleti oktatást megvalósító fogadó intézmény 
között, sıt lehetıvé teszi, hogy ezek egy és ugyanazon intézmény legyenek. A megpályázható 
összeg ebben az évben lecsökkent, a 2003-2004. évi 2 millió Ft-hoz képest a maximális 
támogatás 1,8 millió Ft volt.  
 
A 2006. évi útmutató „Elıre fuss” alprogramot érintı részei igen hasonlóan a korábbi évekre 
megfogalmazottakhoz. Jelentıs változás azonban a megpályázható összeg 1 millió Ft-ra való 
csökkenése és az a kikötés, amely kizárja a korábbi évek sikeres pályázóit a lehetséges 
pályázók közül. A megszorítás ésszerőségének részletesebb vizsgálata az adott célcsoport és 
az érintett intézmények ismeretében feltétlenül célszerőnek tőnik. 
 
Az „Elıre Fuss” alprogram eredményei 
 
A Világ – Nyelv Pályázati csomagban az „Elıre Fuss” alprogram tervezett kerete a 2003-
2006 pályázati évekre a „Váltogató” alprogramhoz hasonlóan összesen 63 millió Ft volt. Ez a 
pályázati csomag teljes keretének mintegy 8,4 százalékát jelentette.  
 
A tervezett és felhasznált keretet, valamint a támogatott pályázatok számát a 2003-2006 közti 
idıszakra lebontva a lenti táblázat foglalja össze. Az „Elıre fuss” esetében minden évben, 
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különbözı mértékben ugyan, de kisebb a megvalósításra kerülı pályázatokra kiadott 
támogatás összege, mint a tervezett keret. Ennek oka lehet a tevékenység újszerősége, a 
feladat nehézsége, nagy szakmai tudást és odaadást követelı jellege és a szoros 
együttmőködés szükségessége. Ugyanakkor a táblázatból jól látható, hogy ebben az 
alprogramban a nyertes projektek mindegyike megvalósult.  
 
A 2003-as pályázati évben jutott a támogatási keretbıl a legnagyobb összeg az adott 
alprogramra, ez 12 pályázat finanszírozását fedte le.  
 
5.6. tábla. Az Elıre Fuss alprogram támogatása és a megpályázható maximális támogatás mértéke 2003-2006 

Pályázati keret 
2003 2004 2005 2006 Összesen 

Nyertes/Megvalósított 
pályázatok száma 

12/12 9/9 7/7 7/7 35/35 

Megpályázható max. 
támogatás (Ft) 

2 000 000 2 000 000 1 800 000 1 000 000  

Támogatásra lekötött 
forrás 

22 145 792 13 986 591 9 844 192 6 822 948 52 799 523 

Tervezett keret 31 000 000 14 000 000 10 000 000 8 000 000 63 000 000 
 
A 2003-2006 közti idıszakra vonatkozóan a támogatott célcsoportok közötti megoszlást a 
lenti tábla összegzi. A számok alapján elmondható, hogy a két célcsoport a nyertes pályázatok 
tekintetében mindig hasonló súllyal szerepelt. 
 
5.7. tábla. Az Elıre Fuss alprogramban a nyertes pályázatok megoszlása a két célcsoport tekintetében 

Pályázattípus Célcsoportok 2003* 2004 2005 2006 
Szociálisan hátrányos helyzető 
tanulók idegennyelv-oktatásának 
fejlesztésére 

4 3 3 
Kísérleti oktatási 
projekt Sajátos nevelési igényő tanulók 

idegennyelv-oktatásának 
fejlesztésére 

12 

4 4 4 

* 2003-ban még nem került megkülönböztetésre a két csoport.  
 
Az alprogram elıremutató jellege és igen nagy fontossága ellenére, költségvetési okokból, a 
2007. és 2008. évi pályázati kiírásban már nem jelenik meg pályázható tevékenységként. Ez a 
visszalépés nehezen igazolhatónak tekinthetı, a pályázati csomag egészének kiindulási céljait, 
ezek megvalósulását veszélyezteti. 
 

5.4 Mesterfokon 
 
A „Mesterfokon” alprogram középpontjában a tanárképzés áll. Célja a nyelvszakos 
tanárjelöltek gyakorlatának támogatása és ennek érdekében a ’90-es években kialakított 
mentorképzési programok terjesztése volt. Az alprogram 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben 
biztosított pályázási lehetıséget, az elsı pályázati évhez képest azonban 2004-ben és 2005-
ben csak a pályázattípusok egy része került meghirdetésre.  
 
A pályázás feltételeinek változása 

 
A Tanárképzés: mobilis tanárjelöltek pályázattípusra – a többi külföldi pályázati lehetıséghez 
hasonlóan – csak a 2003-as pályázati évben volt lehetıség pályázni. A pályázattípus 
nyelvszakos tanárjelöltek számára adott lehetıséget külföldi részképzésben való részvételre a 
pedagógiai képzéshez kapcsolódó áthallgatás (3 hónaptól 1 évig) vagy egy külföldi oktatási 
intézményben végzett (egy vagy két féléves) tanítási gyakorlat keretében. A támogatás 
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legfeljebb az utazási költségeket fedezte (max. 75 ezer Ft-ig), és legfeljebb 200 ezer Ft havi 
ösztöndíjat biztosított a nyertes pályázók részére.  
 
A Tanártovábbképzés: mentorképzés pályázattípusra 2003-ban és 2004-ben volt lehetıség 
pályázni. A 2003. évi pályázati felhívás szerint az alprogram célja a mentorok képzésének és 
továbbképzésének kibıvítése volt. Az akkreditált minimum 60, maximum 120 órás 
továbbképzések keretében a nyelvszakos tanárjelölteket segítı nyelvtanárok mentorrá, a már 
kiképzett mentorok pedig tovább képezhették magukat. Az alprogram legfeljebb 1000 Ft/óra 
erejéig támogatta a részvételt. A 2004. évi pályázati felhívás az elızı évvel azonos 
tartalommal és célokkal hirdette meg e pályázattípust. Változás történt azonban a pályázásra 
jogosultak körében és a feltételekben. Míg a 2003. évben a nyelvtanárok egyénileg 
pályázhattak, addig a 2004-es pályázati évben a közoktatási intézmények nyújthattak be 
pályázatot. A támogatás mértéke annyiban változott, hogy intézményként két tanár 
támogatására volt lehetıség, maximum 160 ezer Ft értékben. Szigorodtak a továbbképzésben 
való részvétel feltételei is.  
 
A mentorképzések feltétele, hogy megfelelı kurzusok is álljanak rendelkezésre, amelyek 
során a nyelvtanárok elsajátíthatják a mentori munka elméletét és gyakorlatát. A 
Tanártovábbképzés szervezése pályázattípus ezért a továbbképzı intézmények számára 2003-
ban lehetıséget biztosított arra, hogy továbbképzéseik bekerüljenek a Világ – Nyelv 
kurzuskatalógusba. A pályázattípus anyagi támogatással nem járt. 
 
A Mentori munka támogatása: gyakorlat teszi a nyelvtanárt pályázattípusra az alprogram 
meghirdetésének teljes idıszakában, tehát 2003-tól 2005-ig volt lehetıség. Célja azon 
nyelvtanárok mentori munkájának támogatása volt, akik már elvégeztek egy mentorképzı 
tanfolyamot, és biztosították, hogy az egyik tanulócsoportban a tanárjelölt (félévente 
legfeljebb 3) a kötelezı 15 óra tanítási gyakorlatot legalább 15 órával meghaladó óraszámban 
taníthat, illetve ha szükséges, pedagógiai kutatásokat folytathat. A pályázattípus a kötelezı 
tanítási gyakorlatot meghaladó órák után 1500 Ft támogatást biztosított a mentor részére. A 
pályázásra jogosultak köre a Tanártovábbképzés pályázattípushoz hasonlóan változott 2004-
ben. A támogatás mértékét is intézményi szinten határozták meg, amelynek összege legfeljebb 
1,2 millió Ft lehetett, de ezen belül az igényelhetı támogatás mértéke (1 500 Ft) nem 
változott. A pályázattípust 2005-ben is ezekkel a feltételekkel hirdették meg. 
 
A Jó gyakorlat: bemutató nyílt órák szervezése pályázattípust a 2005-ös pályázati évben 
hirdették meg elıször. A pályázattípus közoktatási intézmények – kivéve óvodák – számára 
biztosított lehetıséget 2 féléven belül 6 vagy 8 bemutató nyílt óra szervezésére és ennek 
támogatására 100 ezer, illetve 120 ezer Ft értékben. A bemutató órákat a Világ – Nyelv 
Program alapelveivel összhangban meghatározott témakörökben kellett tartani: a hátrányos 
helyzető tanulók nyelvi felzárkóztatása, a tartalomalapú nyelvoktatás, számítógéppel 
támogatott nyelvoktatás, korai nyelvoktatás, intenzív nyelvoktatás (két tanítási nyelvő és a 9. 
évfolyamon). A bemutató nyílt órák idıpontját a Tempus Közalapítvány is közzétette 
honlapján.  

 
A 2005. évben a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprésze lehetıséget biztosított külföldi (brit és 
osztrák) szaktanárjelöltek és/vagy rövid gyakorlati idıvel rendelkezı szaktanárok (2-5 
hónapos) tanítási gyakorlatának megvalósítására. A Külföldi tanárjelöltek fogadása 
pályázattípus célja így az volt, hogy a magyar középfokú szakképzı intézmények lehetıséget 
kapjanak anyanyelvi tanárjelöltek, vendégtanárok fogadására, és ezáltal a tartalomalapú 
nyelvoktatás fejlesztésére. A pályázatban elınyt élveztek a nyelvi elıkészítı évfolyamot 
mőködtetı iskolák. A megpályázható maximális támogatás tanárjelöltek esetén havi 400 ezer 
Ft, tanár esetén 700 ezer Ft volt. 
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5.8. tábla. A Mesterfokon alprogramban megpályázható maximális támogatás mértéke 

*A tanártovábbképzés szervezése nem járt együtt támogatással, ezért e nyertes pályázatokat a tábla nem 
tartalmazza. E kurzusok Világ – Nyelv kurzuskatalógusba kerültek be. 
 
A „Mesterfokon” alprogram eredményei 
 
A „Mesterfokon” alprogramra tervezett támogatás a Világ – Nyelv Programnak mintegy 18, 6 
százalékát tette ki. Az elsı évhez képest a tervezett támogatás a második évben több mint 
tizedére csökkent, 2005-ben azonban ismét megközelítette a 2003. évi támogatás mértékét. A 
növekedés elsısorban a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprészébıl biztosított forrásnak 
köszönhetı, amely szinte teljes egészében (62 millió Ft értékben) a külföldi tanárjelöltek 
fogadását támogatta a szakképzı intézményekben. A forrás így 2005-ben a támogatás 
célcsoportját (szakképzı intézmények) is behatárolta.  
 
A 2003. évi támogatás 87%-át a mobilis tanárjelöltek pályázattípus tette ki, amely külföldi 
részképzésen való részvételre vagy áthallgatásra adott lehetıséget, a belföldi képzésekhez 
képest lényegesen nagyobb költségigénnyel. Minden bizonnyal ez indokolta azt a döntést, 
hogy a teljes pályázati keret nagyarányú csökkenésével e pályázattípus került ki teljes 
egészében az alprogramból, így a támogatás 2004-ben a mintegy 60 millió Ft-ról nem egészen 
1,5 millió Ft-ra csökkent. Emellett számottevıen csökkent a mentorképzés és a mentori 
munka támogatására ítélt összeg nagysága is. 2005-ben a támogatás mértéke a Munkaerıpiaci 
Alap képzési alaprészének köszönhetıen ismét megmelkedett. Összességében az alprogram 
eredeti célkitőzései így a 2004. évben csökkentett forrásokkal, a 2005. évtıl kezdıdıen pedig 
az eredetihez képest más súlypontokkal folytatódott tovább. Ugyanakkor a beadott és a 
nyertes pályázatok számának összevetésébıl az is kitőnik, hogy a mentori munka 
támogatására és a mentorképzésbe nem mutatkozott nagy érdeklıdés. Ez különösen a 2004. 
évben szembeötlı, hisz a tervezett keret alig felét sikerült lekötni nyertes pályázatokkal. A 
külföldi tanárjelöltek program ezzel szemben rendkívül nagy népszerőségnek örvendett, itt a 
lekötés 100%-os volt.  

Pályázati keret 
Pályázattípusok 

2003 2004 2005 2006 

Tanárképzés: mobilis 
tanárjelöltek 275 000    

Tanártovábbképzés: 
mentorképzés 1000 Ft/óra 

160 000 
(1000 Ft/óra) 

  

Tanártovábbképzés 
szervezése*     

Mentori munka 
támogatása 1500 Ft/óra 

1 200 000 
(1500 Ft/óra) 

 

1 200 000 
(1500 Ft/óra) 

 

 

Jó gyakorlat: bemutató 
nyílt órák szervezése 

 
 

100 000 (6 óra) 
120 000 (8 óra) 

 

Maximálisan 
igényelhetı 
támogatás 
 

Külföldi tanárjelöltek 
fogadása 

  400 000 Ft/hó  
700 000 Ft/hó 
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5.9. tábla. A Mesterfokon alprogram támogatása 2003-2006 

Pályázati keret 
Pályázattípus 

2003 2004 2005 2006 Összesen 

Tanárképzés: mobilis 
tanárjelöltek 

49/45    49/45 

Tanártovábbképzés: 
mentorképzés 

17/5 4/2   21/7 

Tanártovábbképzés 
szervezése* 

     

Mentori munka 
támogatása 

24/23 1/1 1/1  26/25 

Jó gyakorlat: 
bemutató nyílt órák 
szervezése 

  15/14  15/14 

Nyertes/ 
Megvalósított 
pályázatok 
száma 

Külföldi tanárjelöltek 
fogadása 

  48/48  48/48 

Tanárképzés: mobilis 
tanárjelöltek 

51 821 397    51 821 397 

Tanártovábbképzés: 
mentorképzés 

1 620 000 320 000   1 940 000 

Tanártovábbképzés 
szervezése* 

     

Mentori munka 
támogatása 

5 898 000 1 152 000 1 198 800   8 248 800 

Jó gyakorlat: 
bemutató nyílt órák 
szervezése 

  1 660 100   1 660 100 

Támogatásra  
lekötött forrás 
 

Külföldi tanárjelöltek 
fogadása 

  62 000 000  62 000 000 

ÖSSZESEN 59 339 397 1 472 000 64 858 900  125 670 297 
Ebbıl OSZT forrás   62 000 000  62 000 000 

Tervezett keret** 71 575 810 4 000 000 64 858 900  140 434 710 
*A tanártovábbképzés szervezése nem járt együtt támogatással, ezért e nyertes pályázatokat a tábla nem 
tartalmazza. E kurzusok Világ – Nyelv kurzuskatalógusba kerültek be. 
** Az összeg nem tartalmazza a Mesterfokon alprogram tanártovábbképzés pályázattípusra szánt 2004-es 
keretet, mert 2004-ben a tanártovábbképzési keretet összevontan, a többi alprogrammal együtt határozták meg. 
Így errıl a keresztmetszeti elemzésben lesz részletesen szó. 
 

5.5 Élesztı 
 
Az „Élesztı” alprogram a kevésbé gyakran oktatott idegen nyelvek bevezetését támogatja. A 
nyelvi sokszínőség ugyan a Világ – Nyelv Program valamennyi elemén végigvonul, hisz az 
alprogramok többsége bármely nyelven megvalósítható, mégis – a hazai és a nemzetközi 
tendenciák tükrében – indokolt volt egy önálló, kifejezetten a nyelvi sokszínőséget erısítı 
alprogram bevezetése. Hazánkban az általános és középiskolában tanuló diákok egyre 
nagyobb számban tanulják az angol vagy német nyelvet, míg a többi nyelv fokozatosan 
visszaszorul. Hasonló tendencia figyelhetı meg a nemzetiségi és a két tanítási nyelvő 
iskolákban is. Ez a tendencia nemcsak hazánkban, de Európában is megfigyelhetı [11]. Ezért 
az Európai Unió és az Európa Tanács a nyelvi és kulturális sokszínőség megırzésének 
jegyében ajánlásokkal és programokkal igyekszik ösztönözni az európai országokat a kevésbé 
elterjedt nyelvek tanítására. Ezzel összhangban az alprogram kiinduló céljai között szerepelt a 
diákok érdeklıdésének felkeltése a kevésbé elterjedt, nemcsak európai nyelvek iránt, a leendı 
munkavállalók versenyképességének növelése és nem utolsó sorban a kevésbé tanult nyelvek 
tanárainak megtartása a közoktatáson belül.  
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A kevésbé gyakran oktatott nyelvek köre sem az európai, sem a hazai oktatáspolitikában nem 
definiált fogalom. A pályázatok elbírálásához szükséges volt meghatározni, hogy mely 
nyelvek tekinthetık kevésbé gyakran oktatott nyelvnek. Az alprogram szerint így minden 
olyan nyelv, amelynek statisztikai aránya 20% alatt van a közoktatásban támogatható a 
programban. Ez az angol és a német nyelven kívül bármely nyelvet jelenti. A pályázat 
hangsúlyozza a szomszédos országok nyelveinek és a nemzetiségi nyelveknek (kivéve a 
németnek) a támogatását is. 
 
A pályázás feltételeinek változása 
 
Az alprogram a vizsgált pályázati évek mindegyikében meghirdetésre került. A pályázatra az 
óvodák kivételével minden közoktatási intézmény, azaz az általános és középiskolák 
pályázhattak. A két tanítási nyelvő és nemzetiségi oktatást folytató iskolák pedig akkor 
jogosultak pályázásra, ha az oktatásban használt idegen nyelv eltért a bevezetni kívánt idegen 
nyelvtıl.  
 
Az alprogram egyetlen pályázattípus (Idegen nyelvi oktatási program) keretében valósítja 
meg a különbözı tevékenységek (eszközbeszerzés, oktatás, továbbképzések) támogatását. Az 
alprogram így egy pályázat keretében támogatja a bevezetendı nyelv oktatásához szükséges 
oktatási segédanyagok, tankönyvek, Európai Nyelvtanulási Napló, autentikus segédanyagok 
és a szükséges informatikai eszközök beszerzését, a tanárok személyi költségeit, a 
tanulócsoport oktatásában részt vevı tanár egy belföldi, maximum 60 órás akkreditált nyelvi 
képzését vagy egy külföldi továbbképzését. A 2006. pályázati évtıl kezdve azonban csak 
belföldi továbbképzésen lehetett részt venni.  
 
A 2003-as, 2004-es és 2005-ös pályázati évben a maximálisan igényelhetı támogatás 2,5 
millió Ft volt, amely egy kevésbé gyakran oktatott nyelv legalább egy tanulócsoporton belüli 
bevezetéséhez járult hozzá. 2005-tıl e támogatás beszerzésekre fordítható felhasználását a 
bevezetendı nyelvek száma szerint pontosították. A 2006. pályázati évtıl a támogatás 
leszőkült, mert a pályázat kizárólag egy kevésbé gyakran oktatott nyelvnek egy 
tanulócsoporton belüli bevezetését támogatta, és a támogatás 650 ezer Ft-ra csökkent, így 
azonban több pályázat támogatására volt lehetıség. 
 
A pályázati felhívásban alapkövetelményként szerepelt, hogy a bevezetendı nyelvet egész 
éven át legalább heti három órában kell tanítani, és ahhoz tanmenetet és segédanyagot 
kidolgozni, illetve beszerezni. A folytonosság érdekében a pályázó iskola vállalja, hogy a 
bevezetett idegen nyelv oktatását négy évfolyamon keresztül fenntartja. Míg a 2003. évi 
pályázati felhívás csak minimum követelményt tartalmazott a bevezetett idegen nyelv 
oktatásának fenntartására, addig a következı évek pályázataiban elınyt élveztek azok az 
iskolák, amelyek több évfolyamon keresztül vállalták a fenntartást.  
 
A 2005. évtıl az elbírálásban elınyt élveztek azon iskolák is, amelyek a nyelvi elıkészítı 
évfolyam 9. évfolyamán vezetnék be az adott idegen nyelvet második nyelvként. Ez a 
szempont azt hivatott elısegíteni, hogy az iskolák valóban az Oktatási Minisztérium 
ajánlásának megfelelıen, azaz két idegen nyelvet vezessenek be a nyelvi elıkészítı 
évfolyamon [13]. A 2006. évtıl kezdıdıen a pályázatok elbírálásánál szempont volt az is, 
hogy a támogatott oktatási programok a kevésbé gyakran oktatott idegen nyelvek minél 
szélesebb körét vonják be.  
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Az „Élesztı” alprogram szorosan kapcsolódik a „Forrás” alprogramhoz is, mert ez utóbbi 
alprogramban támogatást nyert iskolák a beszerzett segédanyagokat felhasználhatják az 
„Élesztı” alprogram keretében bevezett nyelvek tanításához is.  
 
 
Az „Élesztı” alprogram eredményei 
 
A Világ – Nyelv pályázati csomagban az „Élesztı” alprogram tervezett támogatása 2003 és 
2006 között mintegy 58,5 millió Ft volt, a teljes pályázati keret 7,7 %-a. Ez az arány a 
nyelvtanulási motivációk és a támogatott célcsoport tekintetében igen magasnak tekinthetı. A 
2003. évben lehetıség volt a tervezett keretnél több támogatást is nyújtani, amit az alprogram 
iránti nagy érdeklıdés indokolt. Az alprogram iránti töretlen érdeklıdést jelzi, hogy a 
csökkenı források ellenére is magas maradt a pályázatok száma. Összességében e program a 
többi alprogramhoz és a teljes keret nagyarányú csökkenéséhez viszonyítva stabil kerettel 
gazdálkodhatott. Egy kivételével pedig a nyertes pályázatok mindegyike megvalósult. 
 
A program sikerére engednek következtetni az ebben az alprogramban áttekintett 
monitoringjelentések is. Ezek egyrészt kiemelik, hogy a diákok motiváltak voltak a kevésbé 
gyakran oktatott nyelvek tanulására. Másrészt nagy elıny volt, hogy az intézmények sikeresen 
össze tudták kapcsolni a projektet más Világ – Nyelv projektekkel is (pl. a „Forrás” 
alprogrammal). Ugyanakkor a jelentések arra is rámutatnak, hogy az Európai Nyelvtanulási 
Napló használatával adódtak nehézségek, az intézmény és a tanárok nem érezték magukat erre 
felkészültnek. Ennek további vizsgálata mindenképpen célszerő lenne. 
 
5.10. tábla. Az Élesztı alprogram támogatása 2003-2006 

Pályázati keret 2003 2004 2005 2006 Összesen 
Nyertes/Megvalósított 
pályázatok száma 

27/26 13/13 10/10 17/17  67/66  

Lekötött forrás 20 543 791 13 417 658 13 100 255  9 083 279  56 144 983 
Tervezett támogatás 21 146 391 14 000 000 13 100 255  10 000 000  58 246 646 

 

5.6 Mértékelés 
 
A „Mértékelés” alprogram elnevezése a megcélzott témák összevonásából állt össze, melyek 
a mérés és értékelés voltak. Feladatául azt tőzi ki, hogy segítsen felkészíteni a nyelvtanárokat 
a nyelvtanítás-specifikus mérések megtervezésére és kivitelezésére, legyen az folyamatos (pl. 
tanórai) vagy összegzı/záró (pl. nyelvi vizsga) értékelés. Különös figyelmet fordít a 
2004/2005. tanévben bevezetendı új nyelvi érettségire való képzésre, ezzel az általános 
célokat az aktualizálással felerısíti, és egyben hozzájárul egy nagyléptékő oktatáspolitikai 
lépés elıkészítéséhez. A finanszírozott továbbképzések a Világ – Nyelv kurzuskatalógusból 
választandó 30-60 órás kurzusok voltak, hat nyelvre vonatkozhattak (angol, német, orosz, 
francia, spanyol, olasz). Az évekre lebontott adatokat az 5.11. tábla adja meg. 
 
A pályázás feltételeinek változása 
 
A 2004-es év több tartalmi változást hozott az alprogramban. A tapasztalatok alapján a 
tanárképzés szervezése téma nem került meghirdetésre, a jelentkezık az elıírásoknak 
megfelelı kurzusok közül szabadon választhattak. A jelentkezıkre vonatkozó kritériumok is 
jobban körülírtak lettek (pl. legalább három éve a közoktatásban és legalább heti hat órában az 
intézményben tanít). A kurzusok maximális idıtartama 120 órára nıtt, a nyelvek azonban 
nem változtak. 
 



 36 

Jelentısebb változtatás az új pályázati tevékenység integrálása az alprogramba, melynek célja 
a releváns PhD kutatások támogatása. A pályázat a kutatás-fejlesztés integrálását hivatott 
erısíteni ehhez egy kéthétnyi idıszakra terjedı, külföldi könyvtármunkát finanszíroz a 
kutatási tervvel már rendelkezı PhD hallgatók számára. 
 
A „Mértékelés” alprogram eredményei 
 
A tanártovábbképzésen való támogatott részvétel a 2003-as húszhoz képest 2004-ben háromra 
csökkent, majd a pályázati tevékenység felfüggesztésre került. A második pályázati 
tevékenység tekintetében a 2004-es évben tíz, 2003-ban három PhD szintő kutatómunkát 
finanszírozott a program. 2006-tól a Mértékelés a téma fontossága ellenére, a költségvetési 
megszorítások egyik veszteseként teljesen kikerült a pályázati csomagból.  
 
5.11. tábla. A Mértékelés alprogram támogatása 2003-2006 

* Az összeg nem tartalmazza a Mértékelés alprogram tanártovábbképzés pályázattípusra szánt keretet, mert 
2004-ben a tanártovábbképzési keretet összevontan, a többi alprogrammal együtt határozták meg (összesen 3 
millió Ft értékben). Így errıl a keresztmetszeti elemzésben lesz részletesen szó. 

5.7 Nyelv + szakma középfokon 
 
A „Nyelv + szakma” elnevezéső pályázati tevékenység története minden szempontból igen 
változatos képet mutat. Évenként némileg eltérı pályázati tevékenységekkel, egy esetben más 
alprogramba beleolvasztva (2004 – „Váltogató” része) vagy egyáltalán nem (2006), valamint 
különbözı támogatási forrásokból került megvalósításra. 
 
A pályázás feltételeinek változása  
 
Az alprogram célcsoportjai a szakközépiskolák és az akkreditált felsıfokú szakképzésben 
résztvevık voltak, a szakiskolák a 2003-ban induló Szakiskolai Fejlesztési Program11 
nyújtotta számos lehetıség miatt nem pályázhattak. Általános célja az alprogramnak az volt, 
hogy a nyelvoktatás erısítésével versenyképesebbé tegye a szakképzı intézményekbıl a 
munkaerıpiacra kerülı tanulókat. Eszközként a tartalomalapú nyelvoktatásra épített, azaz be 
kívánta vonni a nyelvtanulásba az adott szakmacsoportot, a konkrét munkavégzéshez 
kapcsolható idegen nyelvő kommunikációt. A négy pályázati tevékenység építi fel a 
konstrukciót: 

1. Oktatási anyagok összeállítása - angol, német vagy francia nyelven segédanyagok 
létrehozása nyelvórákon a tartalomalapú nyelvoktatáshoz vagy az idegen nyelv 
bevezetéséhez a szaktárgyi órákon (max. 2 millió Ft), 

                                                 
11 Lásd www.szakma.hu portál. 

Pályázati keret 
Pályázattípusok 

2003 2004 2005 2006 Összesen 

Tanártovábbképzésen 
való részvétel 

40/20 3/3    43/23 
Nyertes/ 
Megvalósult 
projektek Doktori kutatómunka 

támogatása 
 10/10 3/3  13/13 

Tanártovábbképzésen 
való részvétel 

788 000 116 500   904 500 
Támogatásra 
lekötött 
forrás 
 

Doktori kutatómunka 
támogatása 

 1 915 000 620 000  2 535 000 

Összesen 788 000 2 031 500 620 000  3 439 500 
Tervezett keret 1 620 000 2 000 000* 2 000 000  5 620 000 
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2. Kísérleti oktatási projekt (KOP)– a fenti tananyag megvalósítási körülményeinek 
biztosítása: tárgyi feltételek, kísérleti oktatás, tanártovábbképzés és értékelés (max. 2,5 
millió Ft), 

3. Tanártovábbképzés szaktárgy idegen nyelven való tanítására – (nincs maximális 
támogatás – csak Világ – Nyelv katalógusba való felvételre lehet pályázni), 

4. Alapfokú nyelvtanfolyam szakképzésben oktató tanárok számára – érintett 
intézmények nyelvvizsgával nem rendelkezı oktatóinak nyelvi fejlesztése (max. 75 
ezer Ft/fı).  

 
A 2005-ös pályázati évben (2004-ben a szakközépiskolák a „Váltogató” alprogram keretén 
belül pályázhattak, együtt a gimnáziumokkal) a „Nyelv + szakma középfokon” terület újbóli 
külön meghirdetésére, kiemelt támogatására adódott lehetıség a Munkaerıpiaci Alap képzési 
alaprészének támogatásával. A korábbi négy pályázati tevékenység kismértékben átalakult 
(kísérleti oktatási projektek - KOP, oktatási segédanyagok összeállítása, alapfokú 
nyelvtanfolyamok és iskolai hálózatok kialakítása), de az alapvetı célok, eszközök nem 
módosultak. Az Oktatási segédanyagok pályázattípus esetében a maximálisan megpályázható 
támogatás mértéke változott, annak függvényében, hogy a segédanyagot hány tantárgyra és 
idegen nyelvre dolgozzák ki. A maximális támogatás mértéke így 1,2 millió Ft (1 tantárgy 1 
nyelv) és 1,9 millió Ft (1-nél több tantárgy és 2-nél több idegen nyelv) között mozoghatott. Új 
elem az Iskolai hálózatok létrehozása, melynek során a szakképzı intézmények helyi, 
regionális együttmőködés keretében segítik egymást és az egyéb intézményeket a nyelvi 
fejlesztések terjesztésében, megvalósításában. Ez a tevékenység elırevetíti, és ezzel 
megalapozza a Nemzeti Fejlesztési Terv során késıbb megvalósuló térségi 
együttmőködéseket. Az egyes pályázati tevékenységekre lebontott adatokat a maximálisan 
igényelhetı támogatás tekintetében a lenti táblázat adja meg. 
 
5.12. tábla. A Nyelv + szakma középfokon alprogramban megpályázható maximális támogatás mértéke 

Pályázati keret 

Pályázattípusok 
2003 2004 2005 2006 

Kísérleti oktatási 
projekt 2 500 000   2 500 000   

Oktatási 
segédanyagok 2 000 000  

1 200 000 /  
1 900 000    

Alapfokú 
nyelvtanfolyamok 75 000    80 000   

Iskolai hálózatok    2 500 000    

Maximálisan 
megigényelhetı 
támogatás 

Tanártovábbképzés 
szervezése*      

  

*A tanártovábbképzés szervezése nem járt együtt támogatással, ezért e nyertes pályázatokat a tábla nem 
tartalmazza. E kurzusok Világ – Nyelv kurzuskatalógusba kerültek be. 
 
A „Nyelv + szakma középfokon” alprogram a további években nem jelent meg a pályázati 
felhívásokban, így a tantárgyközi integráció a szakközépiskolákban (a „Váltogató” 
megszőnése okán a gimnáziumokban is, lásd „Váltogató”) támogatás nélkül maradt.  Ezt a 
tényt részben ellensúlyozza a szakképzı intézmények számára máig elérhetı Külföldi 
tanárjelöltek pályázattípus, amelynek fontos eleme a tantárgyközi integráció. Az egyetlen 
pályázati tevékenység, mely önálló életet kezdett a Világ – Nyelv pályázatok életében, az 
Alapfokú nyelvtanfolyamok volt (részletekért lásd Alapfokú, középfokú nyelvtanfolyamok). 
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A „Nyelv + szakma” középfokon alprogram eredményei 
 
A Világ – Nyelv pályázati csomagban a „Nyelv + szakma” középfokon alprogram tervezett 
kerete 2003-ban és 2005-ben több mint 153 millió Ft, a teljes keret 20%-a volt. A 2005-ös 
pályázati évben a keretet teljes egészében a Munkarıpiaci Alap képzési alaprésze biztosította.  
 
A 2003. és 2005. évi négy pályázati tevékenység költségkeretének megoszlását a lenti tábla 
mutatja be. A tervezett és lekötött pályázati keretek összevetése azt mutatja, hogy az alapfokú 
nyelvtanfolyamok rendkívül népszerőek, az igények szinte kielégíthetetlenek. A KOP-ra és az 
oktatási segédanyagokra kisebb érdeklıdés volt a vártnál. A legszembetőnıbb az iskolai 
hálózatok kérdése, amelyre - valószínőleg újszerősége és a szoros együttmőködés 
szükségessége miatt (további okokért lásd [4]) - igen kevesen pályáztak. 
 
A nyertes és megvalósult pályázatok aránya ugyanakkor azt mutatja, hogy a kísérleti oktatási 
projektek, az oktatási segédanyagok és az iskolai hálózatok mindegyike megvalósult, egyedül 
az alapfokú nyelvtanfolyamok esetében fordultak elı (mindössze hat pályázat esetében) meg 
nem valósult projektek. 
 
5.13. tábla. A Nyelv + szakma középfokon alprogram támogatása 2003-2006 

Pályázati keret 

Pályázattípus 
2003 2004 2005 2006 Összesen 

Kísérleti oktatási 
projekt 

7/7   8/8   15/15 

Oktatási 
segédanyagok 

9/9   5/5   14/14 

Alapfokú 
nyelvtanfolyamok 

49/47   90/86   139/133 

Iskolai hálózatok     1/1   1/1 

Nyertes/Megvalósított 
pályázatok 

Tanártovábbképzés 
szervezése* 

          

Kísérleti oktatási 
projekt 

8 383 694   11 483 739   19 867 433 

Oktatási 
segédanyagok 17 465 800   6 997 625   24 463 425 

Alapfokú 
nyelvtanfolyamok 

29 875 500   53 279 580   83 155 080 

Iskolai hálózatok     2 322 000   2 322 000 

Támogatásra lekötött 
forrás 
 

Tanártovábbképzés 
szervezése* 

          

ÖSSZESEN 55 724 994   74 082 944   129 807 938 
Ebbıl OSZT forrás     74 082 944   74 082 944 

Tervezett keret 58 349 700   95 000 000   153 349 700 
*A tanártovábbképzés szervezése nem járt együtt támogatással, ezért e nyertes pályázatokat a tábla nem 
tartalmazza. E kurzusok Világ – Nyelv kurzuskatalógusba kerültek be. 
 
 
A „Nyelv + szakma középfokon” alprogram fejlesztıi felismerték és követték azt a 
napjainkban már szinte közhelyként kezelt tényt, hogy a nyelvtudás jelentıs munkaerıpiaci 
versenyképességet növelı erı, olyan kulcskompetencia, melynek hiánya mind egyéni, mind 
társadalmi, gazdasági szinten hátrányba hoz. Fontos elırelépések még  

� a tantárgyközi integráció, a szakma és a nyelvtanulás egymáshoz való közelítésének 
megvalósítása, 

� a három nyelvre történı kiírás, 
� a bevezetés globális egységként (tananyagfejlesztés, kipróbálás, tanártovábbképzés, 

értékelés) történı kezelése, 
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� a nyelvet nem beszélı pedagógusoknak lehetıség biztosítása a nyelvtanulás 
megkezdésére, ezzel példát állítva a tanulók elé és megvalósítva az egész életen át 
történı tanulás alapelvét. 

 
Az elkészült anyagok listája a „Váltogató” alprogram keretében összeállítottakkal együtt a 
http://www.okm.gov.hu/letolt/vilagnyelv/9_13_inytanterv_060110.pdf címen elektronikus 
formában letölthetı (23-25. oldal). 
 

5.8 Nyelv + szakma felsıfokon 
 
Az alprogram a szaknyelvoktatás fejlesztéséhez nyújtott támogatást a 2003-2005 pályázati 
években az államilag elsimert felsıoktatási intézmények számára. Az alprogram bevezetését 
az indokolta, hogy egyre erısebb igény mutatkozik a felsıoktatásban a felsıoktatási 
tanulmányokhoz szorosan kapcsolódó szaknyelvi képzésre, és a hallgatók felkészítésére a 
nemzetközi tudományos életben való részvételre. Az alprogram a tantervfejlesztés 
pályázattípus keretében az adott szakterület idegen nyelven való oktatásának bevezetéséhez, a 
szaknyelvi oktatáshoz és a szükséges tanmenetek és módszertani segédanyagok 
kidolgozásához nyújtott támogatást.  
 
A pályázás feltételeinek változása 
 
A 2003. évi felhívásban az alprogram a szakterület idegen nyelven való oktatásához 
szükséges tanmenet és tananyagok kidolgozását és egy szemeszterre kiterjedı kísérleti modul 
bevezetését támogatta, intézményenként legfeljebb 1,5 millió Ft értékben (a szakterület 
nagysága és az érintett hallgatók számának függvényében). A nyertes intézménynek 
kötelezettséget kellett vállalnia arra, hogy fenntartja a szakterület idegen nyelven való 
oktatását a projekt lezárulását követı legalább egy éven át.  
 
A 2004. évi pályázati felhívás is egy pályázattípus keretében támogatja a tananyagfejlesztést 
és a kísérleti modul bevezetését. A tevékenységeket azonban két csoportba rendezi a szerint, 
hogy a szaknyelvi képzést a felsıoktatási intézmény szaktanszéke vagy nyelvi képzést adó 
egysége nyújtja. Ezen felül a támogatás mértékében is változás történt. A támogatás 
maximális értéke továbbra is 1,5 millió Ft, de mértéke attól függıen változik, hogy hány 
szakterületen és nyelven dolgozzák ki a programot. (1 szakterület 1 idegen nyelven történõ 
oktatásának beindításához 1 millió Ft, 2 szakterület 1 idegen nyelven való oktatásához 1,2 
millió Ft és 2 szakterület 2 vagy több nyelven történı bevezetéséhez 1,5 millió Ft támogatás 
igényelhetı.) A 2005-ös pályázati évben nem változott a támogatás mértéke, a pályázás 
feltételei azonban szigorodtak. A disszeminációt és a széleskörő hasznosulást kívánta 
biztosítani az, hogy az elıállított tananyagokat a nyertes intézménynek az interneten is 
elérhetıvé kellett tennie. A források tekintetében változást jelentett, hogy a 2005-ös pályázati 
évben az alprogram megvalósítását a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprésze támogatta.  
 
5.14. tábla A Nyelv + szakma felsıfokon alprogramban megpályázható maximális támogatás mértéke 

 
 
 
 

Pályázati keret 
Pályázattípusok 

2003 2004 2005 2006 

Maximálisan 
igényelhetı 
támogatás 

Tananyagfejlesztés 
1 500 000 1 000 000 – 1 500 000 1 000 000 – 1 500 000 
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A „Nyelv + szakma felsıfokon” alprogram eredményei 
 
A 2003-2005-ös pályázati években a Világ – Nyelv pályázati csomag 7,8 %-át (mintegy 59 
millió Ft-ot) lehetett fordítani a „Nyelv + szakma felsıfokon” alprogramra. A legtöbb forrás a 
pályázat elsı évében állt rendelkezésre, 2004-ben ez az összeg mintegy harmadára csökkent. 
Más alprogramokhoz hasonlóan 2005-ben ezt az alprogramot is teljes egészében a 
Munkaerıpiaci Alap képzési alaprésze finanszírozta. A teljes pályázati idıszakban a nyertes 
pályázatokkal lekötött forrás a tervezett összeget több mint 3 millió Ft-tal meg is haladja, ami 
a pályázat iránti nagy érdeklıdésre enged következtetni. Ez különösen a 2004. évben 
szembetőnı, ahol négyszer több pályázat érkezett, mint amennyi támogatására végül sor 
került. A pályázat sikerét jelzi az is, hogy egy kivételével a nyertes pályázatok mindegyike 
megvalósult a vizsgált idıszakban.  
 
A 2006. évben már nem került sor az alprogram meghirdetésére, így a források csökkenése 
miatt egy igen sikeres pályázattípus került ki a programból. 
 
5.15. tábla. A Nyelv + szakma felsıfokon alprogram támogatása 2003-2006 

Pályázati keret 
Pályázattípus 

2003 2004 2005 2006 Összesen 

Nyertes/Megvalósított 
pályázatok 

Tantervfejlesztés 
27/26 9/9  15/15   51/50 

Támogatásra lekötött 
forrás 

Tantervfejlesztés 
33 899 609 10 548 200  16 815 259   61 263 068 

ÖSSZESEN 33 899 609 10 548 200   16 815 259   61 263 068 
Ebbıl OSZT forrás     16 815 259   16 815 259 

Tervezett keret 33 899 609 10 000 000  15 000 000   58 899 609 

 

5.9 Nyelv + számítógép 
 
A „Nyelv + számítógép” alprogram a programcsomag legrövidebb élető eleme – csupán egy 
pályázati évben, 2004-ben nyújtott önálló lehetıséget támogatás elnyerésére. Megjelenik még 
ugyan a 2008-as felhívásban, de itt csupán egyike a több lehetséges bemutató óra témának. Az 
alprogram három pályázattípusban nyújt támogatást, amelyek közül a bemutató nyílt órák 
szervezése és a tanártovábbképzés a 2004. évi, míg a módszertani szakkönyvek beszerzése a 
2003. évi keret terhére került meghirdetésre. 
 
Célja egybeesik az egyéb hazai és nemzetközi oktatáspolitikai törekvésekkel: integrálja az 
idegen nyelvek és a digitális íráskészség fejlesztését, segítse a számítógép használatának 
elterjesztését a nyelvoktatásban. Az alprogram megfelel az eredeti kiindulási pontok 
egyikének, ezt részletesen a keresztmetszeti elemzés tárgyalja. 
 
A pályázás feltételeinek változása 
 
A támogatás három (5.16. tábla) pályázati tevékenységet fedett le.  

� módszertani szakkönyvek beszerzése az adott témában, 
� nyílt órák szervezése, 
� tanártovábbképzés finanszírozása. 

A tervezés igen nagy pozitívuma, hogy minden oldalról megpróbálja a tanárokat támogatni: 
biztosítja a megfelelı segédanyagokat, a továbbképzést és ha gyakorlatot nem is, de legalább 
ízelítıt ad a számítógéppel segített nyelvoktatást középpontba helyezı órákból, ezzel 
lehetıséget adva a tapasztalat- és eszmecserére.  
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A megpályázható maximális támogatás mértékét az alábbi táblázat mutatja. 
 
5.16. tábla. A Nyelv + számítógép alprogramban megpályázható maximális támogatás mértéke 

Pályázati keret 2003 
Meghirdetés éve 2003 2004 

2004 2005 2006 

Módszertani 
szakkönyvek 
beszerzése 

 60 000  
 
 

  

Bemutató nyílt 
órák szervezése   

90 000 Ft (6 óra) 
120 000 Ft (8 óra)   

Megpályázható 
Maximális 
támogatás  
 

Tanár-
továbbképzés   

1000 Ft/ óra 
160 000 Ft (2 tanár) 

  

 
A „Nyelv + számítógép” alprogram eredményei 
 
A „Nyelv + számítógép” alprogramra tervezett keret a Világ – Nyelv pályázati csomag 
legkisebb szeletének tekinthetı. A Módszertani szakkönyvek beszerzése pályázattípus a 2003. 
évi maradvány terhére volt meghirdethetı, a 2004. évi keret pedig 1 millió Ft-ot irányzott elı 
a támogatásra. Ugyanakkor a pályázat sikerére utal, hogy az elsı évben 27 pályázat nyert el 
támogatást, melybıl 25 meg is valósult, a második évben pedig teljes egészében sikerült 
lekötni a tervezett keretet. A rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján összességében 
elmondható, hogy 27 intézmény kapott támogatást a szakkönyvbeszerzésre, tizenketten 
szerveztek bemutató órákat és öten nyertek finanszírozást továbbképzésre. Jelentıs eltérés a 
jelentkezık száma és a megvalósult projektek összevetésében csupán a bemutató óráknál 
látható (12/10). (A beérkezett pályázatokról lásd a Függelék 9.2. tábláját) 
 
5.17. tábla. A Nyelv + számítógép alprogram támogatása 2003-2006 

Pályázati keret 2003 
Meghirdetés éve 2003 2004 

2004 2005 2006 Összesen 

Módszertani 
szakkönyvek 
beszerzése 

 27/25 
 
 

  27/25 

Bemutató nyílt 
órák szervezése   12/10   12/10 

Nyertes/ 
Megvalósult 
pályázatok 
száma 
 

Tanár-
továbbképzés   5/4    

Módszertani 
szakkönyvek 
beszerzése 

 1 449 708    1 449 708 

Bemutató nyílt 
órák szervezése   1 049 200   1 049 200 

Támogatásra 
lekötött forrás 
 

Tanár-
továbbképzés 

  150 200   150 200 

ÖSSZESEN  1 449 708 1 199 400   2 649 108 

Tervezett keret  Maradvány  1 000 000*    

*  Az összeg nem tartalmazza a Nyelv + számítógép alprogram tanártovábbképzés pályázattípusra szánt keretet, 
mert 2004-ben a tanártovábbképzési keretet összevontan, a többi alprogrammal együtt határozták meg. Így errıl 
a keresztmetszeti elemzésben lesz részletesen szó. 
 
Amellett, hogy az oktatási kormányzat egyéb eszközökkel támogatta a számítógép 
integrálását a nyelvoktatásba (releváns témájú konferencia, továbbképzések, multimédiás 
programhoz hozzáférés biztosítása, a témához külön portál fenntartása stb.), feltétlenül 
szükséges lett volna az alprogram önálló tevékenységként való folytatása, hiszen ez a jövı 
egyik útja, amellyel két kulcskompetencia egymást erısítve sajátítható el.  
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5.10 Alap-osan  
 
Az „Alap-osan” alprogram keretében 2004-ben lehetett támogatást nyerni az általános iskolai 
idegennyelv-tudás fejlesztésére. Összhangban az Európai Tanácsnak az ajánlásával, amely két 
idegen nyelv igen korai életkorban való elsajátítására hívja fel a tagországokat [5], az 
alprogram olyan innovatív nyelvtanulási programokat kívánt támogatni, amelyek figyelembe 
veszik az általános iskolai korosztály életkori sajátosságait. Az alprogram így az általános 
iskola alsóbb, 1-3. és felsıbb, 4-8. évfolyamain is támogatja a tartalomalapú oktatási 
programok bevezetését, de kiemelt cél volt, hogy már a kötelezı iskolai nyelvoktatás elıtt 
megkezdıdjön a nyelvi készségek fejlesztése. Az alprogram két pályázattípusban, az oktatási 
programok és a tanárképzés területén nyújtott támogatást. 
 
A pályázat feltételei 
 
Az Oktatási projektek pályázattípus öt tevékenység támogatását foglalta magában. A tárgyi 
feltételek fejlesztése keretében egynyelvő, angol, német vagy francia, autentikus anyagokat 
tartalmazó csomagot lehetett beszerezni, a Tempus Közalapítvány honlapján elérhetı 
beszerzési lista alapján. A csomag használatára épült a támogatás másik része, a tanmenet és 
tanulási-tanítási segédanyagok kidolgozása, amelyet egy évre kellett kidolgozni, követve az 
Oktatási Minisztérium tantervi ajánlását a 6-9 éves korosztály tanítására [17]. A projekteket 
heti két-három órában, egy vagy két tanulócsoportban kellett bevezetniük az iskoláknak, és 
közben folyamatosan értékelni és dokumentálni a tevékenységet. Emellett a nyertes 
intézmények nyelvtanárainak 30 órás továbbképzésen kellett részt venniük, ahol segítséget és 
eligazítást kaptak az idegen nyelvi program megvalósításához. 
 
A támogatás mértékét a felhívás a pályázat megvalósításáért felelıs, idegen nyelvet oktató 
pedagógusok száma szerint határozta meg. Eszerint legfeljebb három fı erejéig számolható el 
támogatás. A maximálisan igényelhetı támogatás így tanáronként 700 ezer Ft, összesen pedig 
legfeljebb 2,1 millió Ft lehetett.  
 
A Világ – Nyelv Program többi alprogramjához hasonlóan itt is fontos szempont a 
folytonosság biztosítása. A nyertes intézmények ezért kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
programot támogatás lejártát követıen még legalább két évig folytatják. Alsó tagozatos 
csoportok esetében az iskola vállalja, hogy fenntartja az idegen nyelv tanítását a kötelezı 
idegennyelv-oktatás, azaz a 4. osztály megkezdéséig. 
 
Az alprogramhoz kapcsolódó Tanártovábbképzés egy idegen nyelvi módszertani tanfolyamot 
tartalmaz az általános iskolai korosztályt tanító nyelvtanárok részére. Az intézmények egy 
nyelvtanárukat iskolázhatták be egy minimum 30 és maximum 120 órás akkreditált 
továbbképzésre. A támogatás mértéke tanáronként maximum bruttó 1000 Ft/óra, maximum 
bruttó 80 ezer Ft lehetett.  
 
5.18. tábla. Az Alap-osan alprogramban megpályázható maximális támogatás mértéke  

Pályázati keret 2003 
Meghirdetés éve 2003 2004 

2004 2005 2006 

Oktatási 
projektek: 
tartalomalapú 
nyelvi program 

 
2 100 000 
(700 000/ 

tanár) 

 
 

  

Megpályázható 
Maximális 
támogatás 
 

Tanár-
továbbképzés   

1000 Ft/ óra 
160 000 Ft (2 tanár) 
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Az „Alap-osan” alprogram eredményei 
 
Az alprogram meghirdetésére a pályázati csomag csak 2004-ben biztosított lehetıséget, így ez 
a támogatás a Világ – Nyelv pályázati csomagra lekötött teljes forrásnak csak 2%-át tette ki. 
Ennek ellenére viszonylag sok, 19 pályázatot sikerült támogatni, amelyek egy kivételével meg 
is valósultak. Az eredmények hosszú távú hasznosulását biztosította, hogy a kidolgozott 
oktatási segédanyagokat és módszertani győjteményt a pályázó intézményeknek az Oktatási 
Minisztérium rendelkezésére kellett bocsátania. E győjteménybıl az Minisztérium egy „jó 
gyakorlat győjteményt” [3] állított össze, amely elérhetı az Oktatási Minisztérium honlapján 
is. A korai nyelvoktatásra vonatkozó fejlesztéseket a keresztmetszeti elemzésben is 
részletesen áttekintjük.  
 
5.19. tábla.  Az Alap-osan alprogram támogatása 2003-2006 

Pályázati keret 
Pályázattípus 

2003 2004 2005 2006 Összesen 

Oktatási projekt  19/18   19/18 Nyertes/Megva
lósított 
pályázatok 
száma 

Tanártovábbképzés  
0 

  
 

Oktatási projekt  14 221 995    14 221 995 Támogatásra 
lekötött forrás 
 

Tanártovábbképzés  0   
0 

ÖSSZESEN  14 221 995    14 221 995 
Tervezett keret  14 000 000*    14 000 000 

* Az összeg nem tartalmazza az Alap-osan alprogram tanártovábbképzés pályázattípusra szánt keretet, mert 
2004-ben a tanártovábbképzési keretet összevontan, a többi alprogrammal együtt határozták meg. Így errıl a 
keresztmetszeti elemzésben lesz részletesen szó. 

5.11 Satöbbi, Kiegészítı tevékenységek 
 
Az eredetileg a többi elnevezésnél kevésbé kreatív nevő, de késıbb átnevezett alprogram 
(2003: Kiegészítı tevékenységek, 2004-tıl Satöbbi) célja az volt, hogy elısegítse a Világ – 
Nyelv és más releváns programok eredményeinek terjesztését, a jó gyakorlatok bemutatását. 
Két csatornát jelöltek meg, mint pályázható információátadási lehetıséget: konferenciák, 
szemináriumok szervezését és szakmai kiadványok elıállítását.  
 
A pályázás feltételeinek változása 
 
A 2003. évi felhívás mindkét pályázati tevékenység tekintetében kevés feltételt ír elı. A 
konferenciák esetében a következı témákat jelöli meg: 

� a Világ – Nyelv program támogatásával létrehozott nyelvoktatási eszközök, 
szolgáltatások stb., 

� más fontos szakmapolitikai kérdések. 
A szakmai kiadványok közül szakmai folyóiratok és tanulmánykötetek voltak támogathatók 
minimum 300 példányban. Tartalmilag a mő még a konferenciáknál is kevésbé került 
körülhatárolásra: egyetlen feltétel a téma nyelvoktatáshoz köthetı volta volt. A konferencia 
összköltségének max. 75%-ra, legfeljebb 1,5 millió Ft-ra lehetett pályázni. 
 
A 2004. évi felhívás jelentıs változtatást nem tartalmazott (a „Satöbbi” tanártovábbképzésen 
történı részvétel külön került meghirdetésre). A 2005. évi pályázatban a „Satöbbi” 
alprogramban tartalmi finomítások kerültek megvalósításra: 

� Elınyt élveztek a nyelvi elıkészítı évfolyamhoz kapcsolható pályázatok, 
� Elınyt élveznek még azok, melyek esetében az elsıdleges célcsoport a gyakorló 

nyelvtanárok köre, 
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� Mindkét tevékenység esetében elıírásként jelenik meg a téma Világ – Nyelv program 
célkitőzéseihez való szoros kapcsolódás. 

A fenti pontosítások, még mindig némileg általános voltuk ellenére, fontos elırelépéseknek 
tekinthetık. Lezárják azt a korábbi gyakorlatot, ahol a célokhoz csak igen közvetve köthetı 
projektek is támogatást élvezhettek. Változás volt még az év során a korábbi, 1,5 millió Ft-os 
maximális támogatási összeg 1 millió Ft-ra történı csökkentése. 
 
2006-ban az alprogram pályázható témáinak meghatározása még konkrétabbá vált – ebben az 
évben tíz megadott témában lehetett rendezvényt szervezni vagy kiadványt elıállítani. 
Különbség még, hogy a korábban konferenciát támogató alprogram innentıl a 
mőhelyprogramok, szakmai szemináriumok fogalmakat alkalmazza. A tíz téma mindegyike a 
modern nyelvoktatási modellek terjesztését célozza meg, lehetıségeket biztosít a 
közoktatásban, a szakképzésben, a felsıoktatásban és a felnıttképzésben is. Épít a pályázati 
csomaggal kapcsolatban szerzett tapasztalatokra és teret ad olyan területeknek, amelyek a 
keretcsökkentés okán önálló szerephez már nem juthatnak (például számítógéppel támogatott 
nyelvoktatás vagy a mérés, értékelés). A 750 ezer Ft-ra csökkentett megpályázható támogatást 
négy kiadvány és kettı rendezvény nyerte el. A megadott tíz téma többsége lefedésre került: a 
hátrányos helyzető tanulók nyelvi fejlesztése az autentikus anyagok használatának 
integrálásával, a számítógéppel támogatott nyelvtanulás két esetben (spanyol, közép- és 
felsıoktatás + Nyelvtanár-Net-tanár kötet), a projektalapú nyelvoktatás, az értékelés (angol 
nyelven) és a szaknyelvi kompetenciákat elısegítı kompetenciák (fordítás, tolmácsolás angol, 
német, francia nyelven).  
 
5.20. tábla. A Kiegészítı tevékenységek/Satöbbi alprogramban megpályázható maximális támogatás mértéke 

Pályázati keret 2003 
Meghirdetés éve 2003 2004 

2004 2005 2006 

Konferencia-
szervezés 

1 500 000 
(max. 75%) 

1 500 000 
(max. 75%) 

1 500 000 
(max. 75%) 

1 000 000 
(max. 75%) 

750 000 
(max. 75%) 

Szakmai 
kiadványok 
elıállítása 

1 500 000 
(max. 75%) 

1 500 000 
(max. 75% 

1 500 000 
(max. 75%) 

1 000 000 
(max. 75%) 

750 000 
(max. 75%) 

Megpályázható 
maximális 
támogatás 
 

Tanár-
továbbképzés 

     

 
A „Kiegészítı tevékenységek”/„Satöbbi” alprogram eredményei 
 
A Világ – Nyelv Programban a „Kiegészítı tevékenységek”/„Satöbbi” alprogram 
támogatására összességében a 2003-2006 közötti pályázati idıszak alatt mintegy 32 millió Ft-
ot, a teljes keret 4,2%-át tervezték. Az alprogramok többségéhez hasonlóan a 2003-as évben 
volt lehetıség a legtöbb pályázat finanszírozására, az érdeklıdés azonban a források 
csökkenésével sem csökkent. Ez különösen a tervezett és a lekötött források arányában és a 
lekötetlen keretet átcsoportosításában mutatkozik meg leginkább. A 2003-as és 2004-es 
pályázati évben a lekötött forrás messze meghaladja a tervezett keret nagyságát. Ez arra utal, 
hogy a pályázattípus iránti nagy érdeklıdésnek köszönhetıen lehetıség volt a más 
pályázattípusokban fennmaradó forrást ide átcsoportosítani. A 2003-ban le nem kötött keret 
nagy része így - a „Forrás” alprogram mellett - e pályázattípus ismételt meghirdetését fedezte. 
Összességében a tervezett keretet így mintegy 23 millió Ft értékben sikerült még nyertes 
pályázatokkal lekötni. A megvalósult és a nyertes projektek száma is viszonylag kedvezı 
képet mutat, hisz a nyertes projektekbıl csupán 2-2 nem valósult meg az egyes 
pályázattípusokban.  
 
2003-ban 15 rendezvény került támogatásra és kilenc kiadvány jelent meg az alprogram 
támogatásával. A támogatott konferenciák között megtaláljuk például az Angoltanárok 
Szövetségének éves módszertani konferenciáját, a kiadványok között pedig a NovELTy-t 



 45 

vagy a Miskolci Mozaikot. A 2004. évi keretcsökkentés ellenére a támogatott rendezvények 
témái és megcélzott csoportjai igen nagy területet fedtek le. Számszerint öt konferenciát 
(például Európai Szakképzési Kerekasztal vagy a nyelvtudás EU-konform mérése), valamint 
négy kiadványt (három tanulmánykötet magyar, angol, finn; valamint egy szakmai folyóirat 
szlovák nyelven) támogatott a 2004. évi alprogram. 
 
5.21. tábla.  A Kiegészítı tevékenységek/Satöbbi alprogram támogatása 2003-2006 
Pályázati keret 2003 

Meghirdetés éve 2003 2004 
2004 2005 2006 Összesen 

Konferencia-
szervezés 15/15 4/4 5/5 7/5 2/2 33/31 

Szakmai 
kiadványok 
elıállítása 

9/9 1/1 4/4 7/5 4/4 25/23 

Nyertes/ 
Megvalósult 
pályázatok 
száma 
 

Tanár-
továbbképzés 

 9/7    9/7 

Konferencia-
szervezés 14 638 438 5 224 450 5 876 018 5 677 173 1 485 800 32 901 879 

Szakmai 
kiadványok 
elıállítása 

10 374 700 1 278 000 3 262 140 4 178 250 3 000 000 22 093 090 

Lekötött 
forrás 
 

Tanár-
továbbképzés 

 360 000    360 000 

Összesen 25 013 138 6 862 450 9 138 158 9 855 423 4 485 800 55 354 969  

Tervezett keret 13 972 999 (+ maradvány) 4 000 000* 10 000 000 3 750 000 31 722 999 

* Az összeg nem tartalmazza a Tanártovábbképzés pályázattípusra szánt keretet, mert 2004-ben a 
tanártovábbképzési keretet összevontan, több alprogrammal együtt határozták meg. Így errıl a keresztmetszeti 
elemzésben lesz részletesen szó. 
 
2007-2008-ban a „Satöbbi” alprogramot nem hirdették meg, ezzel ellehetetlenítve szinte a 
program azon célját, hogy a jó gyakorlatok minél nagyobb körben legyenek elérhetık. 

5.12 Jó gyakorlat: Nyelvi elıkészítı évfolyam 
 
A 2005. programév nagy újdonsága volt a nyelvi elıkészítı évfolyamokat indító iskoláknak 
biztosított pályázati lehetıség, melynek keretében a 2004-ben ezt a képzési formát beindító 
intézmények beszámolót készíthettek nyelvi elıkészítı évfolyamos gyakorlatukról és elbírálás 
után a legjobbak bekerülhettek egy mindenki számára elérhetı „jó gyakorlat példatár"-ba. A 
kiírás és a támogatás kettıs céllal történt. A leírt tapasztalatok alapul szolgálhatnak az iskolák 
közti eszmecseréhez, választ, útmutatást nyújthatnak a döntési folyamatban. Másrészrıl a 
saját gyakorlat tudatos áttekintése egy önértékelést is generál, mely a pályázó iskola számára 
is hasznos felvetéseket eredményezhet. 
 
A beszámolót egy szakemberek által elıre összeállított kérdéssor segítségével kellett 
összeállítani. Ez megkönnyítette az összehasonlítást és kijelölt minden olyan területet, melyen 
válaszokat kellett adni. A kérdéssor egy adatlappal kezdıdött, mely a következı adatokat kéri: 

� Intézmény neve, székhelye 
� A beszámoló tárgyául szolgáló osztály létszáma 
� Nyelvi csoportok szerint a tanult nyelv, heti óraszám, év eleji nyelvi szint, 

csoportlétszám, a csoportban adott nyelvet tanító tanárok száma, fı tankönyv, 
segédanyagok. 

Az adatlap után 30 nyitott kérdésre várt választ a kérdıív a következı területeken: 
� Tervezés 
� Megvalósítás a 9. évfolyamon 
� Folytatás a 10-13. évfolyamon 
� Az eddig elvégzett munka értékelése. 
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A kezdeményezés egy olyan elvárásra ad megoldást, mely minden személyes 
kapcsolatfelvétel (képzések, konferencia, levelezés stb.) során felmerül, nevesül a hasonló 
képzéseket folytató iskolák közti tapasztalatcsere szükségességére. A válaszok nem egy az 
egyben alkalmazandók, de mindenképpen útmutatást adhatnak a beindítást még csak tervezı 
intézményeknek és a megvalósítás során problémákkal szembesülı iskoláknak. Ez különösen 
fontos egy olyan képzési rendszer esetében, mint a nyelvi elıkészítı évfolyam, ahol egy 
innovatív, hagyományokkal nem rendelkezı program kevés törvényi elıírással, az 
intézményeknek hagyott tág mozgástérrel került elindításra.  
 
Sajnos, a jó gyakorlatok elbírálása esetében történtek hiányosságok, így a hatályos 
elıírásoknak nem megfelelı gyakorlat is bekerülhetett (például heti négy nyelvi óra a 10-13. 
évfolyamon, ahol az elıírt emelt szintő képzés szerint öt órát kell biztosítani). Ennek ellenére 
fontos lenne hasonló alprogramok akár más képzésekre vonatkozó kiírása is. 
 
5.22. tábla. A Jó gyakorlat: Nyelvi elıkészítı évfolyam alprogramban megpályázható maximális támogatás 

 
 
 
 
 

A „Jó gyakorlat: Nyelvi elıkészítı évfolyam” alprogram eredményei 
 
Az alprogram egy programévében 25 pályázó nyerte el a támogatást és 13 a lehetıséget, hogy 
bekerüljön az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjárólelérhetı12, a Tempus 
Közalapítvány honlapján található jó gyakorlatokat összegzı példatárba. 
 
5.23. tábla.  A Jó gyakorlat: Nyelvi elıkészítı évfolyam alprogram támogatása 2003-2006 

Pályázati keret 

Pályázattípus 
2003 2004 2005 2006 Összesen 

Nyertes/Megvalósított 
pályázatok 

Jó gyakorlat 
bemutatása 

  25/25   25/25 

Támogatásra lekötött 
forrás 

Jó gyakorlat 
bemutatása 

  2 500 000   2 500 000 

Tervezett keret   2 500 000   2 500 000 

 
A nyelvi elkészítı évfolyamon folytatott jó gyakorlatokat bemutató példatárba 13, a 
2004/2005. tanévben ilyen képzést beindító intézmény került be. Közülük három három 
pályázat a fıvárosból érkezett, a tíz vidéki iskolából kettı ugyanazon városból, 
Kiskunfélegyházáról jött. Iskolatípus szerint kettı gimnázium, hét szakközépiskola és négy 
vegyes iskola pályázott. Nyelvek tekintetében öt beszámoló angol nyelvi, a többi (nyolc) 
angol és német nyelvi elıkészítıt részletez.  
 
A nyelvi elıkészítı évfolyam (melyre a közoktatási törvény 2003-as módosítása nyitott 
lehetıséget a gimnáziumok és szakközépiskolák számára azzal az elıírással, hogy az 
elıkészítı évben a kötelezı tanórai keret legalább 40 százalékát nyelvre és legalább 15 
százalékát informatikára kell fordítani) elıkészítése során az Oktatási Minisztérium a fenti 
alprogramon túl számos fogódzót (konferenciák, képzések, ajánlások stb.) biztosított13. 

                                                 
12 http://newsite.tpf.iif.hu/vilagnyelv/peldatar/ 
13 Lásd http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=710 

Pályázati keret 
Pályázattípusok 

2003 2004 2005 2006 

Maximálisan 
igényelhetı 
támogatás 

Jó gyakorlat 
bemutatása   100 000 
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6 Keresztmetszeti elemzés 
 

6.1 Nyelvi sokszínőség 
 
A hazai és az európai tendenciák mind azt jelzik, hogy az általános és középiskolában tanuló 
diákok egyre nagyobb számban tanulják az angol nyelvet, míg a többi nyelv tanulása 
fokozatosan visszaszorul [11]. Magyarországon ugyan az angol és a német nyelv 
összehasonlításában a németet még mindig jelentıs számú diák tanulja – különösen a 
szakiskolai képzésben [8] – az Európai Unió és az Európa Tanács ajánlásaival összhangban a 
Világ – Nyelv Program egyik alapelve volt a nyelvi sokszínőség támogatása. A pályázati 
csomagban ez az alapelv két formában is megjelenik. Egyrészt a hosszanti elemzésben 
láthattuk, hogy a nyelvi sokszínőség szellemében önálló alprogram („Élesztı”) indult a 
kevésbé gyakran oktatott nyelvek támogatására. Másrészt a nyelvi sokszínőség a Világ – 
Nyelv Program valamennyi elemén végigvonul, hisz a pályázati felhívások széles körben 
határozzák meg, vagy nem is korlátozzák azon nyelvek körét, amelyre támogatás igényelhetı. 
Az „Élesztı” alprogramot részletesen a hosszanti elemzésben tekintettük át, így az 
alábbiakban csak az eredményeket foglaljuk össze. Ez után elsısorban azt tekintjük át, hogy a 
programcsomag többi elemében hogyan jelenik meg a nyelvi sokszínőség.  
 
Az „Élesztı” alprogram egyike azon programoknak, amelyek a csökkenı támogatás ellenére 
is valamennyi pályázati évben meghirdetésre kerültek. A pályázati kiírás egyben definiálja is 
a kevésbé gyakran oktatott nyelvek körét. Eszerint az alprogram minden olyan nyelv oktatását 
támogatja, amelynek statisztikai aránya 20% alatt van a közoktatásban (azaz az angol és a 
német nyelven kívül bármely nyelvet). Ugyan e kategóriának a részét képezi, de a felhívás 
külön feltünteti a szomszédos országok nyelveinek és a nemzetiségi nyelveknek (kivéve a 
németnek) a támogatását is. Az alábbi táblázatból látható, hogy a folyamatosan csökkenı 
támogatás ellenére is a nyelvek széles körét sikerült bevonni a programba, ahol a francia, az 
orosz és az olasz nyelvek voltak a legnépszerőbbek. Az alprogram a pályázati csomag egyik 
legsikeresebb eleme, amely 2007-ben és 2008-ban is meghirdetésre került.  
 
6.1. tábla. Az Élesztı programban bevezetett nyelvek és tanulócsoportok száma 

Bevezetett  
Nyelvek/tanulócsoport 2003 2004 2005 2006 Összesen 
Orosz 6 4 1 2 15 
Francia 13 4 5 11 37 
Olasz 7 1 2 1 13 
Horvát 2 2 0 0 4 
Spanyol 1 2 2 2 9 
Holland 2 0 0 0 3 
Finn 1 0 1 1 3 
kínai (mandarin) 0 1 0 0 1 

Portugál 0 0 1 0 1 
Összesen 32 14 12 17 86 
Forrás: Tempus Közalapítvány 
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A pályázati programcsomag egészét tekintve a felhívások egyértelmően a nyelvi sokszínőség 
támogatásának szellemében határozzák meg a megpályázható nyelvek körét. Az alprogramok 
többsége vagy nem tartalmaz korlátozást, vagy több nyelvet (általában az angolt, a németet és 
a franciát) nevesíti. A „Forrás” alprogram keretében 2003-ban a felhívás utal arra, hogy a 
könyvtárban angol, francia és német nyelvő autentikus anyagok lesznek elérhetıek, de ennek 
ellenére támogatásra kerültek kevésbé oktatott nyelvek (francia, olasz, spanyol és orosz) is. 
Valószínőleg ez az oka annak, hogy a 2004-es és 2005-ös pályázati körben már az olasz, 
spanyol és orosz nyelv oktatásához is beszerezhetıek anyagok, sıt a beszerzésnek két nyelv 
oktatásához kell kapcsolódnia. A 2006-os pályázati évben pedig már bármely élı idegen 
nyelv oktatásához igényelhetı támogatás.  
 
Az „Alap-osan” alprogramban a tartalomalapú idegen nyelvi projekt elindítására az angol, 
német vagy francia nyelvhez kapcsolódóan lehetett pályázni, a tanártovábbképzés 
pályázattípus azonban nem nevesít nyelveket. Ehhez hasonlóan a „Váltogató” tanárképzés 
pályázattípusa 2003. évi felhívásában sem szab korlátot a megpályázható nyelvek körére. Az 
európai kulturális ismeretek idegen nyelven való oktatását elısegítı tanártovábbképzés sem 
nevesít nyelveket, de a kurzusok értelemszerően az EU (akkor) 11 hivatalos nyelvén folynak. 
Az Oktatási segédanyagok kidolgozása és a Kísérletioktatási projektek pályázattípusok 
azonban minden évben nevesítik a nyelveket, és az angol, német és francia nyelv 
használatának bevezetését támogatják a szaktárgyak tanításában. A „Nyelv + szakma 
középfokon” alprogram pályázattípusainál is az angol, német és francia nyelv jelenik meg. 
Kivétel ez alól a 2004. évi felhívás, ahol az alapfokú nyelvtanfolyamokon bármely nyelv 
választható volt. Ugyancsak szabadon választhatták meg a tanfolyam nyelvét az „Egy életen 
át” alprogram felnıtt nyelvtanulói. A „Mértékelés” alprogramban a nyelvszakos tanárok 
számára mérési-értékelési alapfogalmakat közvetítı továbbképzések szervezésére és az 
azokon való részvételre már hat idegen nyelven (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol) 
volt lehetıség. Az alprogramon belül 2004-ben megpályázható Doktori kutatómunka pedig 
nem szab korlátot a nyelvek körére. Nem nevesíti a nyelveket a „Mesterfokon”, a „Nyelv + 
szakma felsıfokon”, az „Elıre Fuss”, a „Nyelv + számítógép” és (értelemszerően) a 
„Kiegészítı tevékenységek/Satöbbi” alprogram.  
 
Az „Elıre Fuss” alprogramban a nyelvi sokszínőség a célcsoport tekintetében is megjelenik, 
hisz az idegennyelv-tanulásban hátrányt szenvedıknek tekinti azokat a magyartól eltérı 
anyanyelvő vagy kétnyelvő, illetve etnikai vagy nemzetiségi kisebbséghez tartozó tanulókat, 
akik a magyar közvetítésével tanulják az idegen nyelvet. A 2003-2005. évi felhívás ennek 
megfelelıen javasolja a nyelvtanárok továbbképzését kiegészíteni a tanulók anyanyelvének 
alapszintő elsajátításával. A 2004. évi pályázati felhívás pedig a képzést javasolja kiegészíteni 
a jelnyelv alapszintő elsajátításával is a hallássérültekkel foglalkozó tanárok esetében.  
 
Az alábbiakban a Függelék 9.5. táblája alapján áttekintjük, hogy milyen nyelvő projektek 
nyertek támogatást az egyes pályázattípusokban.  
 
A Kísérleti oktatási projekt pályázattípusban zömmel angol és német projektek indultak. Az 
„Elıre Fuss” alprogram olasz projektje egyedülálló volt a kísérleti oktatási projektek között, 
hisz ezen kívül egyetlen kísérleti oktatási projekt sem indult a 2003-2006 közötti idıszakban 
francia, orosz vagy spanyol nyelvbıl. Az angol és a német projektek arányát tekintve az egyes 
alprogramok között nincs számottevı különbség, és mindenhol a német projektek viszonylag 
magas száma jellemzı. A német projektek magas száma jellemzıen az adott 
szakmacsoporthoz kapcsolódó tartalomalapú nyelvoktatáshoz kapcsolódik (a „Váltogató” és a 
„Nyelv + szakma” középfokon alprogramokban). Az „Alap-osan” alprogramban 2004-ben 18 
angol és 10 német tartalomalapú nyelvi program indítását támogatta.  
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6.2. tábla. Nyelvi sokszínőség a kísérleti oktatási projektek pályázattípusban  
Év 

Alprogram Pályázattípus 
ango
l német francia orosz spanyol olasz 

2003 Kísérleti oktatási projektek  18 10 0 0 0 1 

2004 
Kísérleti oktatási projektek 
szociálisan hátrányos helyzető t. 4 1 0 0 0 0 

2004 
Kísérleti oktatási projektek 
sajátos nevelési igényő tanulók  7 2 0 0 0 0 

2005 
Kísérleti oktatási projektek 
sajátos nevelési igényő tanulók  3 2 0 0 0 0 

2005 
Kísérleti oktatási projektek 
szociálisan hátrányos helyzető t. 3 1 0 0 0 0 

2006 
Kísérleti oktatási projektek 
sajátos nevelési igényő tanulók  1 0 0 0 0 0 

2006 

Elıre fuss 
 

Kísérleti oktatási projektek 
hátrányos helyzető tanulóknak 5 4 0 0 0 0 

2003 
Váltogató / Nyelv + 
szakma középf. 

Kísérleti oktatási projekt: 
tartalomalapú nyelvoktatás  17 11 0 0 0 0 

2004 Váltogató 
Kísérleti oktatási projektek: 
Tartalomalapú nyelvoktatás  6 7 0 0 0 0 

2005 
Nyelv + szakma 
középfokon 

Kísérleti oktatási projektek: 
Idegen nyelvi készségek 
fejlesztése  10 5 0 0 0 0 

2004 Alap-osan 
Oktatási projektek: Tartalomalapú 
idegen nyelvi program az ált. isk.  18 10 0 0 0 0 

ÖSSZESEN 92 53 0 0 0 1 

 
Az Otatási segédanyagok elıállításában és a Tantervfejlesztésben is jellemzıen az angol 
nyelv dominált, de a támogatott pályázatok mintegy harmada német nyelvő oktatási 
segédanyagot/tantervet hozott létre. Az angol és német nyelvő fejlesztések mellett öt francia 
és egy-egy orosz és spanyol nyelvő tantervfejlesztés is volt, amelyek a felsıoktatáshoz 
kapcsolódtak.  
 
6.3. tábla. Nyelvi sokszínőség az oktatási segédanyagok elıállítása és a tantervfejlesztés pályázattípusban 

Év Alprogram Pályázattípus angol német francia orosz spanyol olasz 

2003 
Váltogató / Nyelv + 
szakma középfokon 

Oktatási segédanyagok elıállítása 
(projekt) 9 3 0 0 0 0 

2004 Váltogató 
Oktatási segédanyagok elıállítása 
(projekt) 7 2 0 0 0 0 

2005 
Nyelv + szakma 
középfokon 

Oktatási segédanyagok elıállítása 
(projekt) 6 2 0 0 0 0 

2003 Tantervfejlesztés (tananyag) 19 9 5 0 1 0 

2004 Tantervfejlesztés (tananyag) 7 5 0 0 0 0 

2005 

Nyelv + szakma 
felsıfokon 
 Tantervfejlesztés (tananyag) 12 7 0 1 0 0 

ÖSSZESEN 60 28 5 1 1 0 

 
Az alap- és középfokú nyelvtanfolyamok a fentiekhez hasonló tendenciát mutatnak, a 
pályázatok a németnek jelentıs, az angolnak pedig vezetı szerepét mutatják. 
 
6.4. tábla. Nyelvi sokszínőség az alap- és középfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel pályázattípusban 

Év Alprogram Pályázattípus angol német francia orosz spanyol olasz 

2003 
Egy életen át / Nyelv 
+ szakma középfokon 

Alapfokú nyelvtanfolyam felnıtt 
tanulók számára (sikeresen 
vizsgázó munkavállaló) 

980 280 3 5 0 1 

2005 

Alapfokú nyelvtanfolyamokon 
való részvétel (tanfolyamot végzı 
oktató) 

183 64 6 0 0 0 

2006 

Nyelv + szakma 
középfokon 
 

Alapfokú nyelvtanfolyamokon 
való részvétel (tanfolyamot végzı 
oktató) 

130 27 2 0 0 0 

2004 

Egy életen át 

Középfokú nyelvvizsgára 
felkészítı tanfolyam közoktatási 
intézményekben dolgozó nem 
nyelvszakos pedagógusok részére 
(tanfolyamot végzı oktató) 

63 22 1 0 0 0 

ÖSSZESEN 1356 393 12 5 0 1 
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Az infrastrukturális fejlesztésekre fordított keret még kedvezıbb képet mutat. A hosszanti 
elemzésben vizsgált (5.3. tábla) „Forrás” alprogramban az angol és a német egyenlı arányban 
szerepel a 95 forrásközpontban, a francia anyagok pedig a központok több mint felében (49) 
vannak. Jelentıs emellett az olasz (22), az orosz (19) és a spanyol (11) száma is.   
 
Összességében megállapíthatjuk, hogy az egyes pályázattípusokban a nyelvek köre a hazai 
tendenciákat követi, de a programnak sikerült a nyelvek széles körét bevonni. Ugyan 
valamennyi pályázattípusban az angol nyelv dominál, de jelentıs számban, a projekteknek 
mintegy harnadában a német nyelv is megjelenik. A többi nyelv már jóval kisebb arányban 
szerepel. Kivételt képez ez alól a „Forrás” alprogram, amelynek a leginkább sikerült a 
nyelvek széles körét bevonnia számos tanulóközpontban. A pályázati források csökkenésével 
értelemszerően egyre kevesebb projekt valósult meg a kevésbé gyakran oktatott nyelveken. 
Ezek támogatása azonban a továbbiakban is megfontolandó. Az Európai Bizottságnak egy 
friss tanulmánya rámutat, hogy a nyelvtudásnak kiemelkedı szerepe van a gazdasági 
versenyképességben, így elengedhetetlen a gazdasági versenyképesség szempontjából 
kiemelkedı nyelvek (így pl. a spanyol és a kínai) tanítása is [6,12]. A pályázatok/projektek 
száma arra is rámutat, hogy megfelelı támogatás esetén nemcsak az angol vagy a német nyelv 
iránt mutatkozik érdeklıdés. Ezt az „Élesztı” alprogram is alátámasztja, amely a nagy 
érdeklıdés miatt máig biztosít támogatást.  
 
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy bár az „Elıre Fuss” alprogram adott lehetıséget a 
hallássérültekkel foglalkozó nyelvtanárok képzésére és kísérleti projektek indítására, a 
jelnyelv nem jelenik meg egyetlen esetben sem a támogatható nyelvek között. A programok 
további tervezésénél érdemes tehát ezt a szempontot is figyelembe venni.  

6.2 A tanárképzés és tanártovábbképzés támogatása 
 
A tanárképzés és tanártovábbképzés központi helyet foglalnak el a Világ – Nyelv Program 
fejlesztési céljai között. Általában elmondható, hogy bármilyen fejlesztésrıl, alprogramról is 
legyen szó, a tanárok továbbképzésére vagy tanárjelöltek képzésére a pályázati csomag 
tartalmaz támogatást. A tanárjelöltek képzése a „Váltogató” és a „Mesterfokon” alprogramban 
jelenik meg, igaz, csak 2003-ban. A tanárok (tovább)képzése szinte valamennyi alprogramban 
megtalálható vagy önálló pályázattípus keretében, vagy egy pályázattípus komponenseként.  
 
Fontos hangsúlyozni, hogy a pályázati kiírások a támogatást nem szőkítik le a nyelvszakos 
tanár/jelöltek tovább/képzésére, hanem alapvetı célként fogalmazzák meg valamennyi (nem 
csak nyelvszakos) tanár megfelelı nyelvtudáshoz való hozzájutását. A pályázati csomag 
ennek megfelelıen nemcsak a nyelvtanárok, hanem más szakos tanárok/tanárjelöltek 
(„Váltogató, „Nyelv + szakma középfokon”, „Egy életen át”) nyelvi képzéséhez is nyújtott 
támogatást. A nyelvszakos tanárok/tanárjelöltek részére az alprogramok többsége („Alap-
osan”, „Mesterfokon”, „Mértékelés”, „Nyelv + számítógép”) tartalmazott továbbképzési 
lehetıséget.  
 
Az alprogramok egy része önálló pályázattípus keretében (lásd a 6.5. táblázatot), míg más 
alprogramok egy pályázattípus részeként tartalmaznak támogatást a tanártovábbképzés 
fejlesztésére. Ilyen pályázattípus a Kísérleti oktatási projekt (a „Váltogató”, az „Elıre Fuss”, 
„Nyelv+Szakma középfokon” alprogramokban), amely a tárgyi feltételek és a kísérleti oktatás 
mellett tartalmaz tanártovábbképzés komponenst is. Emellett az alprogramok egy része nem 
lehetıségként, hanem kötelezı jelleggel („Forrás” alprogramban 1 napos képzés a 
nyelvszakos pedagógusoknak) tartalmazza a képzést. A program lehetıséget adott nemcsak a 
tanártovábbképzésen való részvételre, de tanártovábbképzések szervezésére is. Ez ugyan nem 
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jelentett támogatást, hisz a program nem tartalmazott forrást a szervezések támogatására. A 
támogatott pályázatok azonban lehetıséget kaptak a Világ – Nyelv Kurzuskatalógusban való 
megjelenésre. 
 
A 6.5. táblázat mutatja e két terület fejlesztésére biztosított támogatást. Összességében 
mintegy 228 millió Ft szolgálta e terület támogatását 2003 és 2006 között, amely a teljes 
pályázati keret harmadát jelenti. Az összeg csak az önálló alprogram és pályázattípus 
keretében támogatott területeket tartalmazza (lásd a 6.5. táblázatot). Mivel 2006-ban nem 
indult olyan alprogram, amely önálló pályázattípusban támogatta a tanár/továbbképzést, ezért 
a táblázat a 2006. évre nem tartalmaz adatot. Megjegyezzük azonban, hogy a Kísérleti 
oktatási projektek pályázattípuson belül 2006-ban is lehetett támogatást nyerni 
tanártovábbképzésen való részvételre, ennek mértékére (mivel nem önálló pályázattípusról 
van szó) azonban nincs adat.  
 
Az egyes pályázati években a támogatásra fordított összeg mind egészében mind az egyes 
pályázattípusokban változatos képet mutat. A program induló évében, 2003-ban a teljes Világ 
– Nyelv csomagra lekötött forrás mintegy negyedét tette ki e terület támogatása. Ez az összeg 
2004-ben a negyedére csökkent, a teljes támogatási kerethez képest pedig kevesebb mint 
tizedére zsugorodott. A 2005-ös évben ugyan ismét jelentıs, mintegy 118 millió Ft támogatást 
lehet erre a területre fordítani, de itt fontos hangsúlyozni, hogy a támogatás szinte teljes 
egészében az OSZT forrásból megvalósuló alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvételt és a 
külföldi nyelvtanárjelöltek fogadását biztosította. Ez egyben a támogatható pályázók körét is 
behatárolta, így elsısorban a szakképzı intézmények, illetve a nem nyelvszakos tanárok 
részesültek támogatásban. A „Mesterfokon” alprogram kivételével egyik alprogramot sem 
sikerült meghirdetni minden pályázati évben, így a fejlesztések csak egy-egy évre 
koncentrálódtak. 
 
A teljes pályázati idıszakot tekintve az össztámogatás mintegy 40%-a (közel 90 millió Ft) a 
nem nyelvszakos tanárok alap-, illetve középfokú nyelvvizsgára való felkészítését szolgálta. 
Mivel a támogatás nagyrészt a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprésze terhére valósult meg, 
ezért ez a szakképzı intézmények pedagógusai számára jelentett lehetıséget. Érdemes lenne 
annak vizsgálata, hogy mennyiben és hogyan hasznosult a megszerzett nyelvtudás az 
intézményben vagy a nyertes pályázó egyéni életútjában, és azt sikerült-e a tartalomalapú 
nyelvoktatásban is felhasználni.  
 
A Tanárképzés és Mentorképzés az elsı pályázati évben ugyan jelentıs támogatás kapott, a 
keret azonban évrıl évre csökkent, 2006-ban pedig már nem kerültek meghirdetésre e 
pályázattípusok. Emiatt – ahogy Balázs Éva is utal rá [4] – e program nem tudott széles 
körben hatást kifejteni. Feltőnı a Tanártovábképzésen való részvételre beadott pályázatok 
alacsony száma, amely így elenyészı támogatást kapott. Az adatoknak a mélyebb 
elemzésébıl kitőnik, hogy ez nemcsak a támogatás csökkenésére vezethetı vissza. A 
hosszanti elemzésben az egyes alprogramoknál láthattuk, hogy a támogatásra tervezett keret 
gyakran jelentısen meghaladta a ténylegesen lekötött keret nagyságát. Ez különösen igaz a 
„Váltogató”, a „Mesterfokon” és a „Mértékelés” alprogramokra, ahol a tervezett keret 
tartalmazta a tanárképzési komponenst is. Ez 2004-ben a leglátványosabb, mert ebben az 
évben a program fejlesztıi külön tervezték a tanártovábbképzésre szánt keretet (3 millió Ft), a 
ténylegesen lekötött keret nagysága azonban alig 650 ezer Ft volt. Érdemes lenne annak 
vizsgálata, hogy miért érkezett a vártnál jóval kevesebb pályázat e pályázattípusra.   
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6.5. tábla. A (nyelv)tanárjelöltek és a (nyelv)tanárok tovább/képzésére fordított támogatás mértéke 2003-2006 

Alprogram Pályázattípus Beadott  
pályázatok 

Támogatott 
 pályázatok 

Megvalósított 
pályázatok 

Lekötött forrás 

Meghirdetés éve  2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Tanárképzés 17   14   10   12 305 500   Váltogató 

Tanár-
továbbképzés 

22 1  21 1  10 0  520 000 60 000  

Nyelv+ 
Szakma 
középfokon 

Alapfokú nyelv-
tanfolyam** 

58  177 49  90 47  86 29 875 500  53 279 580 

Tanárképzés 153   49   45   51 821 397   

Tanár-
továbbképzés 

25 4  17 4  5 2  1 620 000 320 000  

Mentori munka 
támogatása 

24 1 1 24 1 1 23 1 1 5 898 000 1 152 000 1 198 800 

Mesterfokon 

Külföldi 
tanárjelöltek 
fogadása 

  143   48   48   62 000 000 

Mértékelés Tanár-
továbbképzés 

54 3  40 3  20 3  788 000 116 500  

Satöbbi 
Tanár-
továbbképzés 

11   9   7   360 000   

Nyelv+ 
Számítógép 

Tanár-
továbbképzés 

 5   5   4   150 200  

Alap-osan 
Tanár-
továbbképzés 

 1   0   0   0  

Egy életen át  

Középf nyelvv.-
ra felkészítı tanf. 
nem nyelvszakos 
pedagógusoknak 

 136   38   30   6 429 000  

Összesen 103 188 397 8 227 700 116 478 380 
MINDÖSSZESEN 227 894 477 

A pályázati csomag egészére biztosított támogatás 407 474 055 104 331 031 200 771 637  

  Ebbıl OSZT forrás   152 898 203 

*A táblázat csak azokat a pályzattípusokat tartalmazza, amelyek kifejezetten a tanár(tovább)képzést támogatják, 
így nem nem része a táblázatnak a kísérleti projektek pályázattípus, amelynek részeleme a tanártovábbképzés 
fejlesztése 
**Ebbıl 11 408 580 2006-ban meghirdetett 
 

6.3 Esélyegyenlıség 
 
Az esélyegyenlıség erısítése a programcsomag egyik kiemelt célkitőzése volt – a fejlesztık 
kiemelték a nyelvtudás esélyteremtı voltát, tudatosítani kívánták azt a tényt, hogy az idegen 
nyelvek ismerete megnyitja a hátrányosabb helyzetőek számára is a munka és a számítógép 
használata adta lehetıségek világának ajtaját. Ennek erısítésére alakították ki a pályáztatás 
rendszerét, mely egyedi kritériumok, és általában a pályázatírás elısegítésével (pályázati 
kiírás terjesztése; pályázatíráshoz segítség, tanácsadás biztosítása stb., melyet a Tempus 
Közalapítvány, mint pályáztató szerv magas színvonalon végzett) lehetıséget nyújtott arra, 
hogy az ország minden részérıl, minden jelentkezı hasonló eredményességgel vehessen részt 
a programban. A pályázatírás, valamint a megvalósított pályázatokról készült beszámolók 
összeállítása (írógép vagy szövegszerkesztı, őrlapok, formai bírálat stb.) sokak elé nehezen 
teljesíthetı feladatot állított, de ennek sikeres kezelését igazolja a tény, hogy már az elsı 
évben a nyertes pályázók jelentıs része hátrányos helyzető közoktatási intézmény. Az eddig 
kevéssé aktív célcsoportok érdeklıdését jelzi, hogy a nyertes pályázatoknak csak 30 százaléka 
jött Budapestrıl, a költségvetési keret csaknem 50 százalékával nem a fıváros vagy 
valamelyik megyeszékhely került támogatásra. Ez az esélyteremtı támogatási forma csak 
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akkor tud valóban hozzátenni az esélyteremtéshez, ha a megfelelı színvonalú pályázat 
beadására minden jelentkezınek van lehetısége. A Tempus Közalapítvány tájékoztatási 
tevékenységét áttekintve megállapítható, hogy a Világ – Nyelv pályázatok esetében az 
információátadás, a pályázatíráshoz nyújtott segítség széleskörő és szerteágazó volta miatt 
megadta ezt a lehetıséget a jelentkezıknek. 
 
Az egyedi feltételek, pozitív diszkrimináció a hátrányos helyzetőekkel szemben több program 
feltételei között is konkrétan megfogalmazásra került (lásd 6.6. tábla). A két legfontosabb 
ilyen a „Forrás” és az „Elıre fuss” alprogramok voltak. A „Forrás” esetében elsıdlegesen a 
földrajzi kiegyenlítıdés volt a cél (a „Forrás” központok egyenletes eloszlása az országon 
belül jól látható – ez elbírálási szempontként elıször a 2004. évi felhívásban jelenik meg), 
míg az „Elıre fuss” a nyelvtanulás terén sajátos nevelési igényő tanulók fejlıdését volt 
hivatott segíteni. A két célcsoport konkrét, törvényi szabályozással alátámasztott 
meghatározása a 2004. évi kiírásban szerepel elıször. A „Forrás” központok fennntartására 
évente kiírt pályázatok és általában az alprogram folytonossága feltétlenül hozzájárult az 
esélyegyenlıség megteremtéséhez. Az „Elıre fuss” 2007-tıl történt felfüggesztése azonban 
veszélyezteti az egyéb programokban jellegükbıl adódóan kevésbé megteremthetı 
esélyegyenlıség megvalósulását, leszőkíti a nyelvtanulás terén valamilyen okból hátrányt 
szenvedık mozgásterét, kizárja ıket azokból a tanulási, illetve munkalehetıségekbıl, 
amelyekhez a nyelvtudás nagyban hozzásegíthetné ıket (például távmunka). Az 
esélyegyenlıségre fordított költségvetési keretet a két alprogram hosszanti elemzése mutatja 
be. 
 
6.6. tábla. A pozitív diszkrimináció formái a Forrás és az Elıre fuss programokban 

Alprogram Pozitív diszkrimináció formája 
Forrás � célja a közoktatásban az idegennyelv-tanulás terén hátrányt szenvedı tanulók 

felzárkóztatása egy idegen nyelvi könyvtár-tanulóközpont kialakítása révén 
� pályázásra jogosultak köre az általános és középiskolák, amelyek nagy számú, 

az autentikus idegen nyelvi anyagok elérésében hátrányos helyzető tanuló és 
tanár számára tudnak az állományhoz hozzáférést biztosítani 

Elıre fuss � célja az esélyegyenlıtlenség csökkentése a nyelvtanulásban, az e téren hátrányt 
szenvedı tanulók sajátos igényeinek megfelelı hatékony idegennyelv-oktatási 
programok bevezetésével 

� pályázásra jogosultak a szociálisan hátrányos helyzető, különösen roma tanulók 
(a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/D.  (5) a), b) meghatározása értelmében); 
és a a sajátos nevelési igényő tanulók (a közoktatási törvény 121.  (1) 29 
meghatározása értelmében) 

 

6.4 Szakképzés 
 
A Világ – Nyelv Program indulásakor a Program alapelvei között szerepelt, hogy elsısorban a 
közoktatásban kívánja megalapozni a biztos nyelvtudást, de tartalmaz programokat a 
felnıttoktatásra, a felsıoktatásra és a szakképzésre is. A szakképzés fejlesztése így önálló 
alprogramokban, a „Nyelv + szakma középfokon és felsıfokon” alprogramok keretében is 
megjelent a kiemelt célok között. A pályázásra jogosult intézmények között a szakiskolák 
nem szerepeltek, mivel ezt az intézménytípust egy önálló program, a Szakiskolai Fejlesztési 
Program támogatta. A „Nyelv + szakma középfokon” alprogram 2003-ban és 2005-ben 
nyújtott támogatást, 2004-ben pedig a „Váltogató” alprogrammal összevontan jelent meg. A 
„Nyelv + szakma felsıfokon” alprogram meghirdetésére 2003 és 2005 között valamennyi 
pályázati idıszakban volt lehetıség. Mindegyik programnak hangsúlyos eleme a 
tartalomalapú nyelvoktatás, hisz a nyelvi készségek fejlesztésének tartalmaznia kell szakmai 
kitekintést is, a szakmai képzésben pedig elengedhetetlen a szakmához, tudományterülethez 
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kapcsolódó szaknyelvi ismeretek elsajátítása. Összességében e programok a 2003-2006 
közötti pályázati idıszakban 129,8 millió („Nyelv + szakma középfokon”), 61,1 millió 
(„Nyelv + szakma felsıfokon”), illetve 22 millió Ft („Váltogató” 2004) támogatást kaptak.  
 
Ha e keresztmetszeti szempontot a pályázásra jogosult intézmények felıl vizsgáljuk, akkor 
megállapíthatjuk, hogy paradox módon a kiinduló források csökkenése is elısegítette a 
szakképzı intézmények fokozott részvételét a programban. Az Oktatási Minisztérium 
biztosította források csökkenésével egyidejőleg ugyanis lehetıség volt a Munkaerıpiaci Alap 
képzési alaprészébıl támogatni a Világ - Nyelv Program egyes elemeit. Mivel a támogatások 
meghatározott célcsoporthoz, a szakképzı intézményekhez kötıdtek, ezért értelemszerően 
ezek az intézmények kerültek túlsúlyba. Az alábbi táblázatból látszik, hogy ez 2005-ben volt 
meghatározó, amikor a lekötött forrás 76%-át a képzési alaprész biztosította. Ebben az évben 
így a szakképzés fejlesztéséhez nemcsak a „Nyelv + szakma” programok, hanem közvetve a 
„Mesterfokon” alprogram Külföldi tanárjelöltek fogadása pályázattípusa is hozzájárult. Erre a 
pályázattípusra ugyanis az OSZT támogatás eredményeként csak szakképzı intézmények 
pályázhattak.  
 
6.7. tábla. A Munkaerıpiaci Alap képzési alaprészébıl biztosított támogatás mértéke 

Tervezett pályázati keret (Ft) Lekötött forrás (Ft) 
Évek 

OM OSZT Összesen OM OSZT Összesen 

2003 411 100 000 0 411 100 000 407 474 055 0 407 474 055 

2004 105 000 000 0 105 000 000 104 331 031 0 104 331 031 

2005 47 500 000 156 300 000 203 800 000 47 873 434 152 898 203 200 771 637 

2006 32 750 000 0 32 750 000 32 750 000 0 32 750 000 

Összesen 596 350 000 156 300 000 752 650 000 592 428 520 152 898 203 745 326 723 

 
A 2007-es pályázati évben az OSZT ugyancsak jelentıs forrást biztosított a Külföldi 
tanárjelöltek fogadása pályázattípusban.  

6.5 Folytonosság 
 
A folytonosságra való törekvés a költségvetési megszorítások ellenére folyamatosan tetten 
érhetı a pályázati tevékenységek tervezésében. A „Forrás” program esetében a második 
pályázati évben megjelenik a központ fenntartásának támogatása, mely nélkül a létrehozott 
központok hatékony mőködtetése ellehetetlenülne. A fenntartás elısegítése még a központok 
létrehozása pályázati tevékenység felfüggesztésének idején is kiírásra került.  
 
A folytonosság kiemelt szerephez jut például az „Élesztı” esetében, ahol a pályázás feltételei 
között szerepel az iskola azon vállalása, hogy a választott nyelven négy (felsıbb évfolyamok 
esetében legalább kettı) éven keresztül fenntartják. Mivel a támogatás csupán egy évre szól, 
valamint a 2005. évi kiírás szerint ugyanarra a tanulócsoportra támogatás nem igényelhetı, a 
vállalás biztosítása megkérdıjelezhetı. Pozitívum azonban maga az alprogram folytonossága, 
mely még a 2008. programévben is fennmaradt. Ugyancsak a pályázás feltételei között 
szerepel a „Váltogató” 2003-ban és 2004-ben meghirdetett Kísérleti oktatási projekt 
pályázattípusában az, hogy az intézmény a tartalomalapú nyelvoktatást négy évfolyamon 
keresztül fenntartja.  Ehhez hasonlóan az „Alap-osan” alprogramban is kötelezettséget 
vállalnak a nyertes intézmények arra, hogy a programot a támogatás lejártát követıen még 
legalább két évig folytatják. Alsó tagozatos csoportok esetében az iskola vállalja, hogy 
fenntartja az idegen nyelv tanítását a kötelezı idegennyelv-oktatás, azaz a 4. osztály 
megkezdéséig. 
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Fontos megvalósítói a folytonosságnak a létrehozott koordinátori hálózatok, amelyben a 
Tempus Közalapítvány is nagy szerepet vállalalt. 
 
Negatív példaként említhetık a következık: 

� az „Elıre fuss”, ahol a 2006. évben kizárták a lehetséges pályázók közül a korábbi 
években nyertes pályázókat 

� a mentori hálózat elengedése 
� a „Nyelv + szakma középfokon” lebegtetése 
� a Nyelv + szakma felsıfokon” és a „Nyelv + számítógép” esetében a támogatás 

megszőnése. 
 
A fenti alprogramok sikeréhez szükséges a megvalósítást már elindítók folyamatos 
támogatása, fenntartása, illetve annak átgondolása, hogy a fenntartási kötelezettség lejárta 
után milyen formában biztosított a programok fennmaradása. 

6.6 Egész életen át tartó tanulás (LLL) 
 
Az egész életen át tartó tanulás Magyarországon való meghonosításának hatékony 
eszközeként indult a felnıttek nyelvtanulásának támogatása. Ennek egyik formája volt az 
azóta megszüntetett adókedvezmény, mely lehetıséget adott adó visszaigénylésére, 
amennyiben a nyelvtanuló felnıtt akkreditált nyelvoktató intézménnyel kötött szerzıdést. A 
pályzati programban az egész életen át tartó tanulás elısegítésére indították az „Egy életen át” 
alprogramot, melynek keretében középszintő végzettséggel rendelkezık alkalmazottaik 
alapfokú nyelvtanfolyamra történı beiskolázásának finanszírozására pályázhattak 
közintézmények. A 2004. év két téren is szigorítást hozott (csak nem nyelvszakos 
pedagógusok lettek támogathatóak és középfokú nyelvvizsgára kellett felkészülniük), de így 
is hatékonyan járult hozzá a felnıttkori tanulás, fejlıdés támogatásához. Összességében az 
„Egy életen át” alprogram a 2004-2005-ös pályázati években mintegy 88 millió Ft támogatást 
biztosított.  
 
A 2005. programévtıl azonban a „Nyelv + szakma középfokon” alprogramban támogatható 
kör leszőkülésével (a szakképzı intézményekben fıállásban oktató, nyelvvizsgával még nem 
rendelkezı tanárok angol, német vagy francia alapfokú nyelvtanfolyamokon való 
részvételének támogatása), a közoktatásra való koncentrálással az egy életen át tartó tanulás 
már csak közvetett formában (továbbképzések nyelvtanároknak stb.) jelent meg a pályázati 
csomagban. Ezeket a szempontokat részletesen a többi pontban elemeztük.  
 

6.7 Korai nyelvoktatás 
 
Az Európai Tanács 2002-ben Barcelonában két idegen nyelv oktatásának igen korai 
életkorban való megkezdésére hívta fel a tagállamokat [5]. Fontos hangsúlyozni, hogy az 
ajánlásban megfogalmazott „igen korai kezdés” európai szinten nem definiált fogalom, hiszen 
az oktatás – és így a nyelvoktatás – nem harmonizált politika az Európai Unióban. Ez azt 
jelenti, hogy az egyes tagállamokban a központi szabályozás különbözı idıpontokra teheti a 
korai kezdés idıpontját. A korai nyelvoktatás így értelmezhetı tágan, általában az általános 
iskolai nyelvoktatásra (tehát magyar kontextusban a 6-14 éves korosztályra) vonatkozóan és 
szőken, amikor kizárólag a kötelezı kezdés (azaz a magyar szabályozás szerint a 4. osztály) 
elıtti idıszakot értjük a korai nyelvoktatás alatt. A Világ – Nyelv Program a korai 
nyevoktatás szőkebb és tágabb értelmezésében is kitőzött fejlesztési célokat. Az alprogramok 
egy része így – függetlenül a kezdés idıpontjától – általában az általános iskolai nyelvoktatást 
segítette elı (már azáltal is, hogy az alprogramok nagy részére általános iskolák is 
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pályázhattak). Egy önálló alprogram (az „Alap-osan”) azonban céljai között fogalmazta meg 
kifejezetten az idegennyelv-oktatás kötelezı kezdése elıtti nyelvoktatást támogatását. Az 
alprogram mellett az Oktatási Minisztérium ajánlásokat is kiadott a kötelezı kezdés elıtti 
idıszak nyelvtanulásának fejlesztésére [2, 17]. 
 
A 2003-as pályázati évben nem indult önálló alprogram az általános iskolai nyelvoktatás 
fejlesztésére, de a középiskolák számára megpályázható lehetıségek az általános iskolák elıtt 
is nyitva álltak. Az általános és középiskolák így a „Mértékelés” és a „Nyelv + szakma” 
alprogramokon kívül mindegyik alprogramon belül kaphattak támogatást.   
 
A 2004-es pályázati évben indult az „Alap-osan” alprogram, amely kifejezetten az általános 
iskolai nyelvoktatás fejlesztését célozta meg. Erre az alprogramra így az 1-8. évfolyamon 
idegen nyelvet oktató közoktatási intézmények (Oktatási projektek pályázattípus), illetve a 6-
14 éves korosztályt oktató nyelvtanárok munkáltató intézményei (Tanártovábbképzés 
pályázattípus) pályázhattak. Az alprogram az általános iskolai nyelvoktatáson belül 
kifejezetten az idegen nyelv oktatásának korai, azaz a kötelezı kezdés (4. osztály) elıtti 
bevezetését is támogatta. Az alprogramot a hosszanti elemzésben részletesen elemeztük.  
 
Az alprogram éves támogatása a teljes Világ – Nyelv pályázati keretének ugyan mindössze 
2%-át tette ki, de az alprogram hosszú távú hasznosulását biztosíthatja, hogy a támogatásával 
létrehozott segédanyagok immáron szélesebb közönséget is elérhetnek. Az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium az „Alap-osan” pályázattípus tanárképzési kurzusán résztvevı tanítók 
által készített anyagokból (óravázlatok, ötletek, javaslatok) ugyanis egy, minden általános 
iskolai pedagógus számára felhasználható angol és német anyagot készíttetett el, amely a 
Világ – Nyelv honlapon is megtalálható [3].  
 
6.8. tábla. Az Alap-osan alprogramra lekötött forrás 

Alprogram Pályázattípus Beadott 
pályázatok 

Támogatott 
pályázatok 

Megvalósított 
pályázatok 

Lekötött forrás 

Pályázati év 2004 2004 2004 2004 

Oktatási 
projektek 

28 19 18 14 221 995 Alap-osan 

Tanár-
továbbképzés 

1 0 0 0 

ÖSSZESEN  29 19 18 14 221 995 

 
A korábbi évnek megfelelıen az általános iskolák elıtt is nyitva állt a többi meghirdetett 
alprogram, ami kiegészült a 2004-ben elıször meghirdetett „Nyelv + számítógép” 
alprogrammal. 2005-ben a fenti kivételekkel pályázhattak az általános iskolák. A 2006-os 
pályázati évben az (összesen négy meghirdetett) alprogram mindegyikére volt lehetıség 
pályázni.  
 
Érdekes lenne annak vizsgálata, hogy hány általános iskola élt valóban a pályázati felhívások 
e lehetıségével az egyes pályázati években. Ennek feltárását nehezíti azonban az, hogy a 
vizsgált nyilvántartások az iskola nevét és típusát ugyan tartalmazzák, de az általános és 
középiskolai évfolyamokat is mőködtetı intézmények esetén nincs információ arról, hogy a 
pályázat mely évfolyamokra vonatkozott. Így ugyan lehetıség van annak megállapítására, 
hogy hány általános (és közép) iskola nyert pályázatot, de arra már nem, hogy a pályázat az 
általános iskolai nyelvoktatás fejlesztését célozta-e meg. Egy ilyen kutatáshoz a nyertes 
pályázatok egyenkénti vizsgálata tudna csak információt adni. Egy ilyen vizsgálat azért is 
indokolt, mert ahogy Vágó Irén [16] rámutat, jelentıs különbség van az iskola településének 
nagysága, típusa és a között, hogy az ott tanulók részesülnek-e és mennyi ideig korai 
nyelvoktatásban. Vizsgálatra érdemes tehát, hogy e szempontból a Világ – Nyelv 
pályázatokkal mely célcsoportokat sikerült megszólítani. 



 57 

 

6.8 Tartalomalapú nyelvoktatás 
 
A nyelvi sokszínőség és a korai nyelvoktatás mellett a tartalomalapú nyelvoktatás is kiemelt 
helyet foglal el az európai ajánlásokban és programokban. A tartalomalapú nyelvoktatásnak – 
a közép-kelet-európai országokhoz hasonlóan évtizedes hagyománya van Magyarországon. 
Az elnevezés (az angol „content and language integrated learning”, azaz CLIL mintájára) 
ugyan csak a 90-es években terjedt el, de a két tanítási nyelvő oktatás keretében ilyen jellegő 
oktatás nemzetiségi nyelveken már 1949 óta, idegen nyelven pedig 1987 óta folyik [8]. A két 
tanítási nyelvő képzés így ma igen széles skálán, az alap- és középfokú oktatatásban, valamint 
az általános és szakképzésben egyaránt megjelenik. Ugyanakkor e képzési forma számos 
iskolában nem jelenik meg, és ez különösen igaz a hátrányos helyzető iskolákra és tanulókra. 
Ezért a program kiemelt célja volt, hogy a hátrányos helyzető iskolák és tanulók is kapjanak 
lehetıséget a szaktárgyak idegen nyelven való oktatására, azaz a tartalomalapú oktatás 
bevezetésére.  
 
A többi fejlesztési irányhoz hasonlóan a tartalomalapú nyelvoktatás önálló alprogramként és a 
Világ – Nyelv Program egészében is megjelenik. A fejlesztést átfogóan kívánja 
megvalósítani, így tartalmaz a tanárképzéshez, a segédanyagok kidolgozásához és a kísérleti 
oktatás bevezetéséhez is támogatást. A támogatás négy alprogramban, a „Váltogató”, a 
„Nyelv + szakma középfokon”, a „Nyelv +szakma felsıfokon” és az „Alap-osan” alprogram 
pályázattípusaiban jelenik meg. Részelemként jelenik meg emellett a „Mesterfokon” 
alprogramban is, ahol a mentorképzések azoknak a (kéttannyelvő iskolákban tanító) 
pedagógusoknak a felkészítésére is irányulhatnak, akik a tartalomalapú oktatás módszertanát 
elsajátítani kívánó tanárjelölteket fogadnak.  
 
A négy alprogram az oktatás széles spektrumát fedi le, így a tartalomalapú oktatás 
fejlesztésére az alap-, a közép- és a felsıoktatásban, valamint az általános és a szakképzésben 
is indultak programok. Az alprogramok lehetıvé teszik emellett azt is, hogy a tartalomalapú 
nyelvoktatás a tantárgyközi integráció mindkét irányában megjelenjen: a szaktárgy idegen 
nyelven való oktatásában és a szakmai tartalmak nyelvóra keretében történı tanításában is. 
Erre példa az „Alap-osan” alprogram, mely a 6-14 éves korosztály számára a tartalomalapú 
projektet a nyelvórák keretében valósítja meg.  
 
A négy alprogramon belül a tartalomalapú nyelvoktatás támogatására csak 2003-2005 között 
volt lehetıség. A „Váltogató” alprogramot 2003-ban és 2004-ben hirdették meg, hasonlóan a 
„Nyelv + szakma középfokon” alprogramhoz, amely 2003-ban és 2005-ben nyújtott 
támogatást. (2004-ben e program a „Váltogató” alprogrammal összevontan jelent meg.) A 
„Nyelv + szakma felsıfokon” alprogram meghirdetésére 2003 és 2005 között volt lehetıség, 
míg az „Alap-osan” alprogram csak 2004-ben jelent meg.  
 
A lekötött támogatások is igen változatos képet mutatnak. Összességében a Világ – Nyelv 
pályázati csomagjára lekötött teljes keret 34,5%-a szolgálta a tartalomalapú nyelvoktatás 
fejlesztését. A 2003. évben ez a támogatásra lekötött keret (közel 407,5 millió Ft) mintegy 
harmadát (29%) jelentette. A 2004. és 2005. pályázati évben – a csökkenı források ellenére 
is– a támogatásnak pedig már majdnem a fele (mindkét évben 45-45%) biztosította a 
tartalomalapú nyelvoktatás fejlesztését. A támogatás a 2005. évben teljes egészében a 
Munkaerıpiaci Alap képzési alaprészébıl valósult meg.  
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6.9. tábla. A tartalomalapú nyelvoktatás fejlesztésére lekötött források alprogramok és évek szerinti bontásban 

Alprogram Pályázat-
típus 

Beadott pályázatok Támogatásra 
elfogadott 

Megvalósításra 
kerülı 

Lekötött forrás 

Pályázati év 2003 2004 2005* 2003 2004 2005* 2003 2004 2005* 2003 2004 2005* 

Tanárképzés 17     14     10     12 305 500     

Tanár-
továbbképzés 

22 1   21 1   10 0   
520 000 60 000   

Oktatási 
segédanyagok 
elıállítása 

3 15   2 9   2 7   
4 000 000 12 683 043   

Kísérleti 
oktatási 
projektek 

9 11   7 8   7 8   
13 219 966 9 314 441   

Váltogató 

Kiegészítı 
támogatás 
(KOP-TTK) 

1     0     0     
0     

Oktatási 
segédanyagok 
elıállítása 

15   5 9   5 9   5 

17 465 800   6 997 625 

Kísérleti 
oktatási 
projektek 

7   8 6   8 6   8 
7 711 694   11 483 739 

Alapfokú 
nyelvtanfolya
mok 

58   177 49   90 47   86 
29 875 500   53 279 580 

Iskolai 
hálózatok 

    1     1     1 
    2 322 000 

Nyelv + 
szakma 
középfokon 

Kiegészítı 
támogatás 
(KOP-TTK) 

1     1     1     
672 000     

Nyelv + 
szakma 
felsıfokon 

Tanterv-
fejlesztés 

35 31 22 27 9 15 26 9 15 
33 899 609 10 548 200 16 815 259 

Oktatási 
projektek:  

  28 
    

19     18   
  14 221 995   

Alap-osan 

Tanár-
továbbképzés 

  1 
    

0     0   
  0   

Összesen 119 670 069 46 827 679 90 898 203 

MINDÖSSZESEN 257 395 951 
A pályázati csomag egészére biztosított támogatás 407 474 055 104 331 031 200 771 637  

  Ebbıl OSZT forrás       152 898 203 

* A 2005. évben ezeknek az alprogramoknak a támogatása teljes egészében OSZT forrásból valósult meg. Az 
OSZT forrást a táblázatban dılt betővel jelöltük. 
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7 Összegzés  
 
A tanulmány fókuszában a Világ – Nyelv Program pályázati csomagjának háttere, 
elıkészítése és 2003-2006 közötti megvalósítási idıszaka állt. A pályázati csomag az európai 
ajánlásokkal és programokkal összhangban fogalmazta meg célkitőzéseit, amelyekben 
leghangsúlyosabban a korai nyelvoktatás, a tartalomalapú nyelvoktatás, az esélyteremtés, a 
nyelvoktatás és az informatika, valamint a nyelvi sokszínőség támogatása szerepelt. Ezek az 
alapelvek a pályázati csomagban mind horizontálisan (az alprogramok többségében), mind 
külön alprogramként („Élesztı”, „Váltogató”, „Alap-osan”, „Elıre Fuss”, „Nyelv + 
számítógép”) megjelennek.  
 
Kiindulási pont volt az is, hogy a célok tekintetében az intézkedések legyenek motiválóak, 
világosak; integrálják és alkalmazzák a hatékony hazai és külföldi innovatív eljárásokat, 
prioritásokat. Az alprogramok esetében elmondható, hogy a pályázati kiírásban 
megfogalmazott célok egyértelmőek, szabatosan meghatározottak és a megvalósítás eszközéül 
használt tevékenységekkel összhangban vannak. Az innováció több alprogramban, sıt még 
azok szemléletes és figyelemfelkeltı elnevezéseiben is kiemelten megjelenik. A korábban 
nem létezı „Forrás” központok létrehozása, a tantárgyközi integráció elısegítése 
(„Váltogató”, „Nyelv + szakma közép- és felsıfokon”), a „Jó gyakorlat példatár” (Nyelvi 
elıkészítı évfolyam), a számítógéppel segített nyelvoktatás erısítése („Nyelv + számítógép”) 
vagy a tantermek ajtajainak megnyitása, tapasztalatcsere generálása (bemutató órák) mind-
mind olyan kezdeményezés, mely újszerőségével lendületet adhat a hazai nyelvoktatásnak. 
 
Gyakorlatias és fontos igénye volt a fejlesztıknek, hogy a résztvevı tanárok és szakértık 
megfelelı anyagi és szakmai elismerést kapjanak munkájukért, valamint lehetıségük nyíljon 
további szakmai fejlıdésre. Az elsı években maximálisan megpályázható összegek (például 
1,5 millió Ft a „Forrás” központok létrehozására) reálisan meghatározottak, a kivitelezésre 
feltétlenül elegendınek tőnnek. A folyamatos keretcsökkentés azonban megkérdıjelezi az 
alapelv megvalósulását, hiszen a pályázat keretében elvégzett munka mértéke nem változott. 
A felhasználható költségvetési források csökkenését ugyanis a tevékenységek egy részének 
megszüntetésén túl, a megmaradók támogatási keretének redukciójával oldották meg. A 
szakmai elismerés tekintetében nincsenek adataink, a szakmai fejlıdést azonban feltétlenül 
megalapozták a körültekintıen és globálisan elıkészített tevékenységek (például a 
tanártovábbképzés feltétlen integrálása), a mobilitási lehetıségek, a disszeminációs találkozók 
és a tevékenységekbe integrált értékelési kötelezettség. 
 
A programok elbírálása tekintetében a Tempus Közalapítvány többlépcsıs, gondosan 
kidolgozott bírálati folyamata biztosítja, hogy a támogatás megítélése áttekinthetı, követhetı 
és igazolható legyen. Feltétlen meg kell jegyeznünk, hogy a Közalapítvány által végzett 
pályáztatás magas színvonalának, a folyamatos disszeminációs és monitoring tevékenységnek 
fontos szerepe van a projektek sikeres megvalósulásában - tevékenységük hozzájárult ahhoz, 
hogy a projekt megvalósítása után is hasznosuljon az információ, és az iskolák közötti 
szakmai kapcsolatok fennmaradjanak. Itt elsısorban a „Forrás” alprogram keretében végzett 
információs tevékenységet kell kiemelni, amely folyamatosan elısegítette azt, hogy a 
fejlesztések a vonzáskörzetbe is eljussanak.  
 
A támogatás mértékét összegezve megállapítható, hogy az évrıl évre bekövetkezı, 
nagyarányú keretcsökkentés egyben a pályázati csomag egészének értékelését is megnehezíti. 
Az alprogramok és pályázattípusok egy része ugyanis teljes egészében kikerült a csomagból, 
és csak egy, legfeljebb két éven át került meghirdetésre. Ezekben az alprogramokban nehezen 
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vizsgálható a támogatás hosszú távú hatása. A költségvetési megszorítások fokozatosan 
kiszorítottak bevált tevékenységeket (például mobilitási programok) és fejlesztési területeket 
(például felsıoktatás), kizárták az újakkal való kísérletezés lehetıségét, így jelentıs 
mértékben korlátozzák a csomag által elérhetı fejlesztés terét és mértékét. A folyamatos 
keretcsökkentést valamelyest ellensúlyozta, hogy 2005-ben az Országos Szakképzési Tanács 
is biztosított forrást a Munkaerıpiaci Alap képzési alaprésze terhére, bár ez alapvetıen a 
szakképzı intézmények támogatását növelte meg.  Nagy elınyt jelentett ugyanakkor az, hogy 
az egy forrásból érkezı támogatás megfelelı mozgásteret biztosított az alprogramok közötti 
átcsoportosításra. Ennek köszönhetıen sikerült alkalmazkodni a pályázatok iránti változó 
érdeklıdéshez (azaz az egyes pályázattípusokban fennmaradó keretet más pályázattípusokra 
lekötni), ami a tervezett pályázati keret közel 100%-os felhasználását eredményezte.  
  
A pályázati csomag egyik nagy pozitívuma, hogy sikerült bevonni a nyelvek széles körét a 
programokba, a nyelvi sokszinőséget támogató alprogram („Élesztı”) iránt pedig töretlen az 
érdeklıdés. A pozitív kihatások között számos, a pályázati csomagon túlmutató elemet is 
találunk. Ilyen például az a tény, hogy a pályázati csomag lehetıséget adott a Program többi 
elemének, például a nyelvi elıkészítı évfolyam vagy az új idegen nyelvi érettségi bevezetése 
feltételeinek javításához is. Emellett szükségessé tette bizonyos fogalmak, így különösen a 
kevésbé gyakran oktatott nyelvek és a szociálisan hátrányos helyzet definiálását is. Ez utóbbi 
esetben a két célcsoport törvényi szabályozással való meghatározása egyértelmővé tette, hogy 
kik tekinthetık az idegennyelv-tanulás terén kiemelten hátrányos helyzetőnek.  
 
A pályázati forma nagy elınye volt, hogy lehetıség volt érvényesíteni a Világ – Nyelv 
programban megfogalmazott alapelveket, hisz meghatározott fejlesztési célok mentén 
biztosított többletforrást az intézményeknek. A pályázati csomag így olyan oktatáspolitikai 
eszköz volt, amely a központilag meghatározott alapelvek szerint, de a helyi igényeknek 
megfelelıen határozta meg a fejlesztési irányokat és adott támogatást. Emellett a pályázati 
forma gyakorlatot adott az intézményeknek a pályázatok megírásában, amely különösen az 
európai uniós pályázatok fényében nagy elıny. Érdekes lenne ugyanakkor megvizsgálni, hogy 
milyen széles intézményi kört sikerült lefedni a pályázatokkal, azaz ismétlıdött-e a 
pályázatban résztvevık száma, vagy sikerült olyan intézményeket is pályázásra ösztönözni, 
amelyek eddig nem vettek részt aktívan pályázatírásban. 
 
A hosszanti és a keresztmetszeti elemzésben utaltunk olyan további területekre, amelyek 
kutatási lehetıséget rejtenek. A Program további tervezése szempontjából különösen azok a 
vizsgálatok lehetnek érdekesek, amelyek az egyes pályázatok vizsgálatával mélyebb 
összefüggésekre világítanak rá (például a korai nyelvoktatás kötelezı kezdés elıtti 
támogatását szolgáló programok vizsgálata vagy a tanártovábbképzés iránt mutatott csekély 
érdeklıdés). Egy másik fontos vizsgálati terület a nyertes projektek fenntartása és további 
mőködtetése. Az alprogramok egy részében („Élesztı”, „Forrás”, „Alap-osan”, Nyelv + 
Szakma”) ugyanis az intézmények kötelezettséget vállaltak a programok fenntartására. E 
fenntartási kötelezettség egyes pályázattípusoknál 2008-ban lejár, amely kérdésessé teszi a 
projektek jövıjét. A Program további tervezése, illetve átalakítása esetén célszerő tehát 
átgondolni, hogy hogyan alakul e programok további mőködése, és célszerő-e a forrásokat e 
tevékenységek folytatására fordítani.  
 
Összességében a pályázati csomag elsı három éve igen sikeresnek tekinthetı. A tapasztalatok, 
eredmények, valamint a további felmérések segítségével a tevékenységek köre, feltételei 
tovább finomíthatóak, a pályázatok akár a pályázati csomagon túl, nagyobb léptékő 
oktatáspolitikai intézkedések alapjául is szolgálhatnak. Ehhez azonban feltétlenül szükséges a 
költségvetési források biztosítása, a szakmai és pénzügyi folytonosság fenntartása.  
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9 Függelék 
9.1. tábla. A 2003. évi keret terhére lekötött forrás alprogram és pályázattípus szerint 
Alprogram Pályázattípus Beadott 

pályázatok 
Nyertes 

pályázatok 
Megvalósított

pályázatok 
Lekötött forrás Lekötött 

forrás/ 
alprogram 

Meghirdetés éve* 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 és 2004 
Forrás Tanulóközpontok 

létrehozása 167 74 32 48 32 48 37 094 791 33 041 155 70 135 946 

Tanárképzés 17  14  10  12 305 500   

Tanár-
továbbképzés 

22  21  10  520 000   

Oktatási 
segédanyagok 
elıállítása 

3  2  2  4 000 000   

Kísérleti oktatási 
projektek 9  7  7  13 219 966   

Váltogató 

Kiegészítı 
támogatás (KOP-
TTK) 

1  0  0  0   

30 045 466 
  
  
  
  

Elıre fuss Kísérleti oktatási 
projektek 16  12  12  22 145 792   22 145 792 

Tanárképzés 153  49  45  51 821 397   

Tanár-
továbbképzés 25  17  5  1 620 000   

Mesterfokon 

Mentori munka 
támogatása 

24  24  23  5 898 000   

59 339 397 
  
  

Élesztı Új idegennyelv-
oktatási program 

42  27  26  20 543 791   20 543 791 

Mértékelés Tanár-
továbbképzés 

54  40  20  788 000   788 000 

Oktatási 
segédanyagok 
elıállítása 

15  9  9  17 465 800   

Kísérleti oktatási 
projektek 7  6  6  7 711 694   

Kiegészítı 
támogatás (KOP-
TTK) 

1  1  1  672 000   

Nyelv + 
szakma 
középfokon 

Alapfokú 
nyelvtanfolyamok 58  49  47  29 875 500   

55 724 994 
  
  
  

Nyelv + 
szakma 
felsıfokon 

Tantervfejlesztés 
35  27  26  33 899 609   33 899 609 

Egy életen át Alapfokú 
nyelvtanfolyamok 

317  127  118  81 525 734   81 525 734 

Konferencia-
szervezés 32 6 15 4 15 4 14 638 468 5 224 450 

Kiegészítı 
tevékenységek 

Szakmai 
kiadványok 
elıállítása 

25 3 9 1 9 1 10 374 700 1 278 000 

31 515 618 
  

Satöbbi Tanár-
továbbképzés 

 11  9  7 
 
 

360 000 360 000 

Nyelv + 
számítógép 

Módszertani 
szakkönyvek 
beszerzése 

 30  27  25  1 449 708 1 449 708 

Pályázati évenként összesen 1023 124 488 89 423 85 366 120 742 41 353 313 407 474 055  

MINDÖSSZESEN 1147 577 508 407 474 055 407 474 055  
* 2003-as keretbıl 2003-ban, illetve 2004-ben meghirdetett pályázatok 
Forrás: Tempus Közalapítvány 
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9.2. tábla. A 2004. évi keret terhére lekötött forrás alprogram és pályázattípus szerint 
Alprogram Pályázattípus Beérkezett 

pályázatok  
Nyertes 

pályázatok  
Megvalósított 

pályázatok  
Lekötött 
forrás 

Lekötött forrás/ 
alprogram 

Forrás Támogatás a tanulóközpontok 
fenntartására 

46 33 33 9 829 045 9 829 045 

Oktatási projektek: 
Tartalomalapú idegen nyelvi 
program az általános 
iskolában 

28 19 18 14 221 995 Alap-osan 

Tanártovábbképzés 1 0 0 0 

14 221 995 
  

Kísérleti oktatási projektek 
szociálisan hátrányos 
helyzető, különösen roma 
tanulók idegennyelv-
oktatásának fejlesztésére  

3 3 3 4 604 600 

ELF-SZOC ıszi meghirdetés 1 1 1 1 010 000 

Kísérleti oktatási projektek 
sajátos nevelési igényő 
tanulók idegennyelv-
oktatásának fejlesztésére 

5 3 3 5 795 000 

Elıre fuss 

ELF-SAJ ıszi meghirdetés 3 2 2 2 576 991 

13 986 591 
  
  
  

Oktatási segédanyagok 
elıállítása 

15 9 7 12 683 043 

Kísérleti oktatási projektek: A 
tartalomalapú nyelvoktatás 
elıkészítése 

4 3 3 2 946 900 

KOP ıszi meghirdetés 7 5 5 6 367 541 

Váltogató 

Tanártovábbképzés 1 1 0 60 000 

22 057 484 
  
  
  

Élesztı Új idegennyelv-oktatási 
program bevezetése 

18 13 13 13 417 658 13 417 658 

Mentori munka támogatása: 
Gyakorlat teszi a nyelvtanárt 

1 1 1 1 152 000 Mesterfokon 

Tanártovábbképzés 4 4 2 320 000 

1 472 000 
  

Doktori kutatómunka 
támogatása: Idegen nyelvi 
nyelvpedagógia és 
alkalmazott nyelvészet témák 
területén külföldi könyvtári 
kutatómunkát végzı hallgatók 
részére 

5 4 4 765 000 

Doktori kutmunka új 
meghirdetés 

10 6 6 1 150 000 

Mértékelés 

Tanártovábbképzés 3 3 3 116 500 

2 031 500 
  
  

Nyelv+szakma 
felsıfokon 

Tantervfejlesztés, 
tananyagfejlesztés 

31 9 9 10 548 200 10 548 200 

Számítógépes nyelvoktatást 
bemutató nyílt órák 
szervezése 

18 12 10 1 049 200 Nyelv+ 
számítógép 

Tanártovábbképzés 5 5 4 150 200 

1 199 400 
  

Egy életen át Középfokú nyelvvizsgára 
felkészítı tanfolyam 
közoktatási intézményekben 
dolgozó nem nyelvszakos 
pedagógusok részére 

136 38 30 6 429 000 6 429 000 

Konferenciaszervezés 14 5 5 5 876 018 Satöbbi 

Szakmai kiadványok 
elıállítása 

17 4 4 3 262 140 

9 138 158 
  

ÖSSZESEN   376 183 166 104 331 031 104 331 031 

Forrás: Tempus Közalapítvány 
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9.3. tábla. A 2005. évi keret terhére lekötött forrás alprogram és pályázattípus szerint 

Alprogram Pályázattípus Forrás Beérkezett 
pályázatok 

Nyertes 
pályázatok 

Megvalósított 
pályázatok 

Lekötött 
forrás 

Lekötött 
forrás/ 

alprogram 
Forrás Támogatás a 

tanulóközpontok 
fenntartására 

OM 48 31 31 9 094 664  9 094 664  

Kísérleti oktatási 
projektek szociálisan 
hátrányos helyzető, 
különösen roma tanulók 
idegennyelv-oktatásának 
fejlesztésére 

OM 11 3 3 4 958 300  Elıre fuss 

Kísérleti oktatási 
projektek sajátos 
nevelési igényő tanulók 
idegennyelv-oktatásának 
fejlesztésére  

OM 7 4 4 4 885 892 

9 844 192  
  

Élesztı Új idegennyelv-oktatási 
program bevezetése 

OM 35 10 10 13 100 255  13 100 255  

Mentori munka 
támogatása: Gyakorlat 
teszi a nyelvtanárt 

OM 1 1 1 1 198 800  

Jó gyakorlat: Bemutató 
nyílt órák szervezése 

OM 18 15 14 1 660 100  

Mesterfokon 

Külföldi tanárjelöltek 
fogadása 

OSZT 143 48 48 62 000 000  

64 858 900  
  
  

Mértékelés Doktori kutatómunka 
támogatása: Idegen 
nyelvi nyelvpedagógia 
és alkalmazott 
nyelvészet témák 
területén külföldi 
könyvtári kutatómunkát 
végzı hallgatók részére 

OM 3 3 3 620 000  620 000  

Kísérleti oktatási 
projektek 

OSZT 8 8 8 11 483 739  

Oktatási segédanyagok 
elıállítása 

OSZT 5 5 5 6 997 625  

Alapfokú 
nyelvtanfolyamok 2005. 
március 16. 

OSZT 33 30 29 20 191 000  

Alapfokú 
nyelvtanfolyamok 2005. 
október 10. 

OSZT 40 37 36 21 680 000  

Alapfokú 
nyelvtanfolyamok 2006. 
szeptember 15.* 

OSZT 104 23 21 11 408 580  

Nyelv+ 
szakma 
középfokon 

Iskolai hálózatok 
létrehozása 

OSZT 1 1 1 2 322 000  

74 082 944 
  
  
  
  
  

Nyelv+ 
szakma 
felsıfokon 

Tantervfejlesztés OSZT 22 15 15 16 815 259  16 815 259 

Konferenciák, szakmai 
szemináriumok 
szervezése 

OM 26 7 7 5 677 173  Satöbbi 

Szakmai kiadványok 
elıállítása 

OM 20 5 5 4 178 250  

9 855 423  
  

NYEK Jó gyakorlat bemutatása OM 29 25 25 2 500 000  2 500 000  

ÖSSZESEN     554 271 266 200 771 637  200 771 637 
  Ebbıl OM forrás  47 873 434  

 Ebbıl OSZT forrás 152 898 203  
* 2005-ös keretbıl 2006-ban meghirdetve. 
Forrás: Tempus Közalapítvány 
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9.4. tábla. A 2006. évi keret terhére lekötött forrás alprogram és pályázattípus szerint 

Alprogram Pályázattípus 
Beérkezett 
pályázatok 

Nyertes 
pályázatok 

Megvalósított 
pályázatok 

Lekötött 
forrás 

Lekötött 
forrás/ 

alprogram 

Kísérleti oktatási 
projektek hátrányos 
helyzető tanulók 
idegennyelv-
oktatásának 
fejlesztésére 

7 6 6 5 913 317  Elıre fuss 

Kísérleti oktatási 
projekt sajátos nevelési 
igényő tanulók 
idegennyelv-
oktatásának 
fejlesztésére 

2 1 1 909 631  

6 822 948  
  

Élesztı Új idegennyelv-
oktatási program 
bevezetése  

24 17 17 9 083 279  9 083 279  

Szakmai kiadványok 
elıállítása  

10 4 4 3 000 000  Satöbbi 

szakmai 
szemináriumok, 
mőhelymunka 
szervezése 

12 2 2 1 485 800  

4 485 800  
  

Tanulóközpontok 
létrehozása 

36 15 15 8 884 464  Forrás 

Tanulóközpontok 
fenntartása  

31 18 18 3 473 509  

12 357 973  
  

ÖSSZESEN 122 63 63 32 750 000  32 750 000 
Forrás: Tempus Közalapítvány 
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9.5. tábla. Nyelvi sokszínőség a nyertes pályázatokban 2003-2006 
Év Alprogram Pályázattípus angol német francia orosz spanyol olasz 

Oktatási segédanyagok elıállítása (projekt) 9 3 0 0 0 0 Váltogató/ Nyelv + szakma középfokon 
  Kísérleti oktatási projekt: A tartalomalapú nyelvoktatás elıkészítése  17 11 0 0 0 0 

Elıre fuss Kísérleti oktatási projektek (projekt) 18 10 0 0 0 1 

Nyelv + szakma felsıfokon Tantervfejlesztés (tananyag) 19 9 5 0 1 0 

2003 
  
  
  
  

Egy életen át / Nyelv + szakma 
középfokon 

Alapfokú nyelvtanfolyam felnıtt tanulók számára (sikeresen vizsgázó 
munkavállaló) 980 280 3 5 0 1 

Alap-osan Oktatási projektek: Tartalomalapú idegen nyelvi program az ált. isk.  18 10 0 0 0 0 

Kísérleti oktatási projektek szociálisan hátrányos helyzető, különösen roma 
tanulók idegennyelv-oktatásának fejlesztésére (projekt) 4 1 0 0 0 0 Elıre fuss 

  
Kísérleti oktatási projektek sajátos nevelési igényő tanulók idegennyelv-
oktatásának fejlesztésére (projekt) 7 2 0 0 0 0 
Oktatási segédanyagok elıállítása (projekt) 7 2 0 0 0 0 Váltogató 

  Kísérleti oktatási projektek: A tartalomalapú nyelvoktatás elıkészítése  6 7 0 0 0 0 

Nyelv + szakma felsıfokon Tantervfejlesztés (tananyag) 7 5 0 0 0 0 

2004 
  
  
  
  
  
  Egy életen át 

Középfokú nyelvvizsgára felkészítı tanfolyam közoktatási intézményekben 
dolgozó nem nyelvszakos pedagógusok részére (tanfolyamot végzı oktató) 63 22 1 0 0 0 

Kísérleti oktatási projektek szociálisan hátrányos helyzető, különösen roma 
tanulók idegennyelv-oktatásának fejlesztésére (projekt) 3 1 0 0 0 0 Elıre fuss 

  Kísérleti oktatási projektek sajátos nevelési igényő tanulók idegennyelv-
oktatásának fejlesztésére (projekt) 3 2 0 0 0 0 

Kísérleti oktatási projektek: Idegen nyelvi készségek fejlesztése a 
szakközépiskolában és az akkreditált iskolai rendszerő felsıfokú 
szakképzésben (projekt) 10 5 0 0 0 0 
Oktatási segédanyagok elıállítása (projekt) 6 2 0 0 0 0 

Nyelv + szakma középfokon 
  
  Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel (tanfolyamot végzı oktató) 183 64 6 0 0 0 

Nyelv + szakma felsıfokon Tantervfejlesztés (tananyag) 12 7 0 1 0 0 

2005 
  
  
  
  
  
  Mesterfokon 

Külföldi tanárjelöltek/tanárok fogadása magyar középfokú szakképzı 
intézményekben (intézmény) 15 9 0 0 0 0 

Kísérleti oktatási projektek hátrányos helyzető, különösen roma tanulók 
idegennyelv-oktatásának fejlesztésére (projket) 5 4 0 0 0 0 Elıre fuss 

  Kísérleti oktatási projektek sajátos nevelési igényő tanulók idegennyelv-
oktatásának fejlesztésére (projekt) 1 0 0 0 0 0 

2006 
  
  Nyelv + szakma középfokon Alapfokú nyelvtanfolyamokon való részvétel (tanfolyamot végzı oktató) 130 27 2 0 0 0 
Forrás: Tempus Közalapítvány 


