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mit nyernek az egyesületek a FIPlV-tagsággal?

A nyelvtanárok egyesületei gyökeresen különböznek bármilyen más tanári szakmai egyesüle-
tektől abban, hogy nem létezhetnek nemzetközi kapcsolatok nélkül. A fokozódó globalizáció 
korában, amikor a kommunikációt egyre nagyobb mértékben befolyásolja a technika gyors 
feljődése, fontos, hogy támaszkodhassunk a más országokban élő kollégák tudására, tapaszta-
latára, segítségére és barátságára. Azzal párhuzamosan, ahogyan – sokak véleménye szerint – 
egyre szűkebb és célorientáltabb a nyelvi curriculum, egyre fontosabb lesz a másféle gondol-
kodásnak és a világ másféle szemléletének a megismerése. Míg egyes nyelvtanároknak arra 
van szükségük, hogy tengeren túli kollégáiktól kapjanak ösztönzéseket, és azt érezzék, hogy 
egy kollegiális hálózathoz tartoznak „saját berkeiken túl”; addig más országokban dolgozó 
tanárok inkább a közeli kollégáik tapasztalataira támaszkodnak mind az informálódásban, 
mind a gyakorlat és szaktudás tekintetében. Röviden szólva, a nemzetköziség elengedhetetlen 
feltétele egy nyelvtanári egyesületnek.

A FIPLV az egyedüli olyan szervezet, amely az egész világ nyelvtanárait tömöríti. A tagság-
nak sok és sokféle előnye van, néhányuk időnként fontosabbnak tűnik a többinél. Ezek az 
előnyök leginkább akkor érezhetők, amikor közös ügyek, közös célok érdekében kell össze-
fogniuk az egyesületek tagjainak. Ilyen volt a Linguapax V. (Melbourne 1995), Symposium on 
Language Teaching and Peace [Szimpózium a nyelvtanítás és a béke kapcsolatáról] (Graz 
1998), az UNESCO konferencia (Melbourne 2001), és ilyenek a FIPLV három évenként ren-
dezett világkongresszusai.

A következőkben a FIPLV Végrehajtó Bizottságának tagjai foglalják össze a szövetségi 
tagság előnyeit (a számozás nem jelöl fontossági sorrendet, csupán az áttekinthetőséget szol-
gálja).

1. részvétel
•	 az egyetlen olyan nemzetközileg elismert nem-kormányzati szervezetben (NGO) való 

tagság, mely másik hét nemzetközi nyelvtanári egyesületet tömörít;
•	 részvétel egy nyelvoktatók számára létrehozott fórumon;
•	 lehetőség nemzetközi konferenciáknak és más tagegyesületek rendezvényeinek vendégül 

látására, illetve az ezeken való részvételre;
•	 cselekvési lehetőség nemzetközi szinten;
•	 tagság a FIPLV régióinak szervezeteiben és részvétel ezeknek a szervezeteknek a tevé-

kenységeiben;
•	 adatszolgáltatás a nyelvtanításró készülő nemzetközi felmérésekhez és hozzáférés az ada-

tokhoz.

2. Hálózatépítés
•	 kapcsolat az UNESCO-val a FIPLV „operational relations” [folyamatos kapcsolattartás] 

státusa révén;
•	 kapcsolatok a jelentősebb egynyelvű egyesületekkel (vagyis a következőkkel: FIPF, 

IATEFL, IDV, ILEI, LATEUM, MAPRJAL, SIPLE);
•	 kapcsolat más nemzetközi egyesületekkel (mint például az AILA);
•	 nemzetközi kollegialitás, amely eszmecserét tesz lehetővé a világ bármely részének taná-

raival;
•	 nemzetközi kapcsolatok kialakítása, amelyek hozzájárulhatnak a tanárok szakmai fejlő-

déséhez;
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•	 azoknak a kollégáknak a megkeresése a legkülönbözőbb országokban, akik segíthetik 
saját oktatói munkánkat;

•	 kapcsolatok létesítése tanulók számára postai és elektronikus (e-mail) levelezésre, vala-
mint video, CD-ROM, DVD, chat, blog stb. anyagok cseréjére;

•	 hálózatok létrehozása közös projektek alapján (ECP [European Co-operation Project] Eu-
rópában, Linguapax Műhelytalálkozó Grazban stb.).

3. Projektek
•	 részvétel UNESCO projektekben (nyelvpolitika, többnyelvűség, nyelvi toleranica, 

LINGUAPAX, nyelvi jogok, veszélyeztetett nyelvek stb.);
•	 részvétel a FIPLV projektekben (szakmai továbbképzés, a tanári hivatás, többnyelvűség 

stb.);
•	 ECP projektekben való részvétel (Európában).

4. Támogatás
•	 nemzetközi előadók megnyerése az ügy előmozdítására (például franciatanárok szimpó-

ziuma Izraelben);
•	 a jobb oktatási körülmények támogatása (például kisebb létszámú tanulócsoportok kiala-

kítása Portugáliában);
•	 támogatási együttműködés olyan nemzetközi fórumokkal, amelyek hangsúlyozzák a 

nyelvtanulás lényegi céljait (például a békét);
•	 támogatási együttműködés olyan nemzetközi fórumokkal, amelyek szemben állnak az 

emberellenes eszmékkel (például a rasszizmusal, a türelmetlenséggel, az etnocentrizmussal, 
a kizárólagos egynyelvűséggel, a diszkriminációval).

5. Ismeretszerzés
•	 problémamegoldás nemzetközi szinten;
•	 új utak felfedezése a nyelvek tanításának és tanulásának előmozdítására;
•	 személyes képességek gazdagodása a FIPLV különféle kiadványainak és tevékenységei-

nek segítségével;
•	 bekapcsolódás a nemzetközi szakmai továbbképzésbe.

6. Szakmai képzés: konferenciák, mûhelytalálkozók és egyéb  
tevékenységi formák
•	 részvételi lehetőség a tanárok igényeivel foglalkozó, három évenként megrendezett több-

nyelvű nemzetközi kongresszusokon;
•	 lehetőség a nyelvtanítási szakma nemzetközileg élenjáró előadóinak meghallgatására;
•	 részvételi lehetőség a FIPLV által szervezett nemzetközi műhelytalálkozókon (például 

LINGUAPAX műhelyek Melbourne-ben és Grazban).

7. Kiadványok
•	 a FIPLV kiadványainak kézhezvétele (FIPLV World News [Hírlevél], a LINGUAPAX V. 

anyaga; beszámolók a projektekről);
•	 hozzáférés más tagszervezetek kiadványainak tartalmához a FIPLV World News és a 

FIPLV honlapja révén;
•	 publikációs lehetőség a FIPLV kiadványaiban.
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8. Információcsere
•	 információk a FIPLV világkongresszusainak és a nemzetközi egynyelvű egyesületek 

kongresszusainak részleteiről;
•	 részletes beszámolók más konferenciákról, amelyek szintén foglalkoznak a nyelvoktatás 

kérdéseivel;
•	 hozzáférés a szakmai mozgalmak legkorszerűbb eredményeihez;
•	 hozzáférés a FIPLV honlapján (www.fiplv.org) található információkhoz;
•	 hozzáférés számos nemzetközi szervezet és oktató e-mail címéhez;
•	 a kapott információk közvetítése az országos egyesületek nemzetközi tagsága számára.

9. Kedvezmények
•	 kedvezményes regisztrációs díjak a FIPLV tagegyesületeinek egyéni tagjai számára;
•	 kedveményes tagsági díjak az anyagi nehézségekkel küzdők számára;
•	 a szolidaritás elvének érvényesítésével alkalmi segítség más tagok részéről;
•	 lehetőség a FIPLV tevékenységeiben való részvétel anyagi támogatására.

10. Ösztönzõ gondolatok
•	 határok által nem korlátozott hozzáférés mások gondolataihoz;
•	 hozzáférés egyéni szinten valóra váltható új eszmékhez.

2007. október 27.


