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A NYELVTANÍTÁS ÉS NYELVTANULÁS TERÉN MEGVALÓSULÓ 
INNOVATÍV PROJEKTEKNEK ODAÍTÉLT 

EURÓPAI NYELVI DÍJ 

 

A díj 2016–2017-es kampányának európai prioritásai 

 

A 2016-2017-es évre vonatkozóan az európai nyelvi díj európai prioritásait 

összehangolják az oktatási miniszterek által a Párizsi Nyilatkozatban
1
 megfogalmazott 

célkitűzésekkel.  

 

Az oktatási miniszterek Párizsi Nyilatkozata minden szinten cselekvésre szólított fel az 

oktatás szerepének a polgári szerepvállalás és az olyan közös érdekek előmozdításában 

való megerősítése érdekében, mint a szabadság, a tolerancia, a 

megkülönböztetésmentesség, a társadalmi kohézió elősegítése és a befogadó 

társadalom. A nyilatkozat nyomon követése az oktatás és a képzés terén folytatott 

európai együttműködés stratégiai keretrendszerének végrehajtásáról szóló tanácsi és 

bizottsági új közös jelentés (Oktatás és képzés 2020)2 egyik kulcsfontosságú prioritása.  

  

 
1. Többnyelvűség az iskolában és az osztályteremben: a sokféleség 

felkarolása az iskolában  

 

A többnyelvű iskolák és osztályok nyelvileg és kulturálisan heterogének. Előfordul, hogy 

az oktatók és a diákok nyelvi és kulturális háttere különbözik, és nem feltétlenül áll 

rendelkezésre közös nyelv vagy kulturális háttér: lehet, hogy több tanulónak (vagy 

esetleg mindegyiknek) meg kell tanulnia azon a nyelven, amelyen az oktatás folyik, és 

ennek érdekében nagyobb támogatásra van szüksége. Ilyen helyzet fordulhat elő 

például: olyan iskolákban, ahol bevándorlóként vagy menekültként érkező gyermekek is 

tanulnak; két tannyelvű iskolákban, ahol az oktatás két nyelven zajlik; nemzetközi 

iskolákban; regionális, kisebbségi vagy őshonos nyelvek beszélőit integráló iskolákban.  

 

Az osztályteremben megvalósuló többnyelvűség Európa-szerte egyre több iskolában válik 

mindennapos tapasztalattá: egyre több gyermek esetében fordul elő, hogy anyanyelve 

nem egyezik meg az iskolai oktatás fő nyelvével. A helyzet az Európai Unió különböző 

tagállamaiban nagy eltéréseket mutathat, és jelentős különbségek lehetnek a 

többnyelvűség hatékony osztálytermi és iskolai támogatásának terén rendelkezésre álló 

                                                            
1 2015. március 17-én az oktatási miniszterek Párizsban találkoztak, hogy megvitassák, melyek az oktatás és a képzés által adható 

leghatékonyabb válaszok a társadalmi befogadás, a radikalizálódás és az állampolgári szerepvállalás támasztotta kihívásokra:  

http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-education_en.htm  

2
 http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf  

http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-education_en.htm
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf
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szakértelmet és tapasztalatot tekintve is. A tömeges bevándorlás viszonylag új keletű 

jelenség Európa több területén, és az oktatás kultúrájának alkalmazkodnia kell a 

nyelvtanulás támogatásának különféle módjaihoz.  

 

Az olyan tanulók által, akiknek az anyanyelve nem egyezik meg az oktatás nyelvével, az 

osztályterembe behozott nyelvek sokasága nemcsak kihívást, de lehetőséget is jelent a 

tanárok és iskolaigazgatók számára. A tanároknak szakirányú továbbképzésre és további 

támogatásra van szükségük az olyan tanulók oktatása terén, akik második vagy további 

idegen nyelvként tanulják az iskolai oktatásban használatos nyelvet.  

 

Napjainkban egész Európában sok példát találni a bevált módszerekre. E gyakorlatok 

terjesztése az egész tanári közösség munkáját segítené. Megfelelő megközelítést 

alkalmazva az osztálytermi többnyelvűség mindenkinél fokozná a nyelvek iránti 

tudatosságot, a más nyelvet tanuló gyermekeket hosszú távon segítené, és hozzájárulna 

a kulturális sokféleség iránti nyitottság és természetes kíváncsiság kifejlődéséhez. 

 

Ez a prioritás az iskolarendszerű oktatási ágazatra vonatkozik, ideértve a 

többnyelvűségre és a nyelvtanulásra fordított figyelmet a szakképzést nyújtó iskolákban.  

A nyelvi díj projektjei megvizsgálhatják, milyen bevált módszerek léteznek az 

iskolai/osztálytermi többnyelvűség terén, amelyek előmozdítják a sokféleség és a 

kultúrák közötti párbeszéd értékeit, elősegítik a többnyelvűséget, és a nyelvi 

sokféleséget a nyelvtanulás forrásaként használják fel, ösztönözve a vonatkozó 

tanárképzési szakmai programokat.  

Különös figyelmet kell fordítani az olyan gyermekek támogatását célzó intézkedésekre, 

akik nem beszélik tökéletesen az oktatás nyelvét. Minden gyermeknek egyenlő esélyt kell 

biztosítani ahhoz, hogy a benne rejlő képességeket az iskolai oktatásban 

kibontakoztathassa, az oktatás nyelvének tökéletes elsajátítása pedig elengedhetetlen 

feltétel.  

 

2.  A nyelvtanulást elősegítő társadalom – informális nyelvtanulás 

 

„A nyelvtanulást elősegítő társadalom” olyan szociális környezetet jelent, amely ösztönzi 

a nyelvtanulást és az interkulturális megértést, előmozdítja és értéknek tekinti a 

többnyelvűséget. E környezetben a nyelvhasználók szükségleteit – függetlenül attól, 

milyen nyelvet beszélnek – teljes mértékben tiszteletben tartják, a nyelvi sokféleséget 

pedig a befogadó társadalom és a gazdasági fejlődés szempontjából jelentős értéknek 

tekintik. Bármely európai közösségből válhat a nyelvtanulást jobban elősegítő közeg, ha 

fokozottan kihasználja a más nyelvekkel való találkozás és érintkezés lehetőségeit, 

tiszteletben tartva a közösségben megjelenő valamennyi nyelvet, így erősítve a 

nyelvtanítást és az interkulturális tudatosságot.  

 

Mindez többféleképpen megvalósítható: a többnyelvű polgárok, cserediákok stb. 

készségeire építve, a filmek és televíziós műsorok feliratozásával, a média erejét 
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felhasználva annak érdekében, hogy a polgárok idegen nyelvekkel és más kultúrákkal 

szembesüljenek, valamint a nemzedékek közötti tanulásra irányuló, turisztikai és 

határokon átívelő stb. projektek előmozdításával; továbbá az informális tanulás 

módozatainak – például családon belüli, nemzedékek közötti vagy közösségi tanulás – 

kiaknázása útján.  

 

Az informális tanulás fontos szerepet tölt be a nyelvtanulást elősegítő társadalom 

kialakításában. Az informális tanulás mindennapi tanulási tapasztalataink legfontosabb 

része. A nyelvtanulás sokféleképpen megvalósulhat: a családban televíziót nézve vagy az 

online médiát használva, a környezettel érintkezve, újságokat és könyveket olvasva, 

rádióhallgatás, filmnézés, televíziós műsorok megtekintése közben, más nyelveket 

beszélőkkel találkozva, valamint új technológiák és online források felhasználásával.  

 

A nyelvi díj projektjei megvizsgálhatják, melyek az informális nyelvtanulás és a 

nyelvtanulást elősegítő társadalom kibontakozásának célját szolgáló módszerek és 

gyakorlatok, hogy ösztönözni tudják ezek elterjedését. A projekteknek be kell mutatniuk, 

melyek az informális nyelvtanulás bármely korosztály számára megvalósítható innovatív 

módozatai. Ennek keretében célszerű felhasználniuk az új médiaformák, online források 

és gyakorlati közösségek stb. keretében rendelkezésre álló informális feltételeket és 

forrásokat. A projektek irányulhatnak a családi, a közösségi vagy a nemzedékek közötti 

tanulásra. A hozzájárulások résztvevők széles körétől származhatnak, a civil 

társadalomtól kezdve a regionális és helyi hatóságokon, az önkormányzatokon, a 

kórházakon és a börtönökön át a médiáig, a közösségi központokig és a múzeumokig. 

Nyelvet tanulni ugyanis bárhol lehet!  


