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A harmadik dokumentum annak összefoglalása, hogy Mit nyernek az egyesületek a FIPLV-
tagsággal? Ebben a dokumentumban rövid összefoglalása olvasható mindannak a szolgálatnak 
és szolgáltatásnak, amelyet a FIPLV az egyes országos tagszervezetek számára, illetőleg azok 
minden egyes nyelvtanár tagja számára nyújtott és nyújt folyamatosan az elmúlt évtizedekben.

Mindhárom dokumentum 2007. október 27-i keltezésű. Mindhármat a FIPLV főtitkárától, 
Denis Cunninghamtől kaptuk magyarországi terjesztés céljából. A dokumentumokat Boldog 
Gyöngyi doktorandus (ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Fordítástudományi Doktori 
Program) fordította magyarra; a fordításokat a Modern Nyelvoktatás szerkesztői ellenőrizték.

Itt jegyezzük meg, hogy Denis Cunningham, a FIPLV főtitkára tartotta a a MANYE XVIII. 
kongesszusának (Budapest, 2008. április 3–5.) plenáris megnyitó előadását Nyelvi felsőbbren-
dűség és fenntarthatóság: a magyar nyelv példája címmel. Az előadás szövege folyóiratunk 
jelen számának az élén olvasható; a fordítás Lázár A. Péter (ELTE Angol Nyelvészeti Tanszék) 
munkája.

A fentiekhez még néhány megjegyzés kívánkozik.
Az előadás és a közzétett dokumentumok jellegéből adódóan egyes adatok ismételten (eset-

leg többször) előfordulnak; a maga helyén mindegyiket szükségesnek találjuk.
A folyóirat szerkesztőségének tervei között szerepel a FIPLV statutumainak, valamint a 

MANYE alapszabályainak közzététele.
Szeretnénk majd hírt adni a FIPLV munkálatairól, történetének eseményeiről; ennek első 

eredményei 2009-ben várhatók. Hasonlóképpen tájékoztatni kívánjuk a MANYE tagjait és 
folyóiratunk olvasóit a magyarországi alkalmazott nyelvészet és nyelvtanítás történetének 
szentelt kutatásokról, visszaemlékezésekről (beleértve a MANYE-t és elődszervezetét is).

Végül azt is beiktattuk a terveink közé, hogy a FIPLV „egynyelvű nemzetközi”, illetve 
„többnyelvű nemzeti (országos)” szervezeteit bemutassuk.

Szépe György

a FIPlV bemutatása

Az Élő Nyelvek Tanárainak Világszövetsége, amely Fédération Internationale des Professeurs 
de Langues Vivantes néven 1931-ben Párizsban alakult meg, az egyetlen nemzetközi többnyel-
vű szervezet, amely nyelvtanárok egyesületeit fogja össze. Más nem-kormányzati szerveze-
tekhez [angolul: Non-governmental organisation, rövidítve NGO] hasonlóan nem-kormányza-
ti (civil) működési státussal rendelkezik az UNESCO-ban, továbbá képviselete van NGO-ként 
az Európa Tanácsban.

Céljai:
•	 előmozdítani a nyelvek tanítását és tanulását a világ összes népei kommunikációjának, 

kölcsönös megértésének, együttműködésének és baráti kapcsolatainak megkönnyítése és 
javítása érdekében;

•	 fejleszteni, támogatni és terjeszteni azokat a nyelvpolitikákat, amelyeket arra hoztak lét-
re, hogy változatosabbá tegyék a tanított nyelvek sorát, javítsák a nyelvtanítás minőségét, 
és ezt a tanítást mindenki számára hozzáférhetővé tegyék;

•	 fejleszteni a soknyelvű oktatás folytonosságát és kohézióját az alsófokú, középfokú, to-
vábbképzési jellegű, felsőfokú és felnőtt oktatásban;
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•	 javítani a jövendő és gyakorló nyelvtanárok szakmai képzését és továbbképzését az okta-
tás minden szektorában;

•	 támogatni és tanácsokkal segíteni nyelvtanárok szakmai szervezeteinek létrehozását;
•	 összehangolni és támogatni a tagszervezetek munkáját;
•	 ösztönözni az egy-egy országon belüli nyelvorientált szervezeteket, hogy egymással 

együttműködve támogassák a nyelvoktatást és a többnyelvűség elvén alapuló nyelvpoli-
tikák kialakítását;

•	 támogatni a tagszervezetek nézeteit országos szinten és képviselni ezeket nemzetközi 
szinten;

•	 fórumot biztosítani a világ különböző térségeiben működő nyelvtanárok nemzetközi szo-
lidaritása számára.

Tagjai:
A FIPLV-nek vagy nemzetközi egynyelvű [nyelvtanári] egyesületek vagy nyelvtanári szövet-
ségek lehetnek tagjai, vagy pedig országos soknyelvű [nyelvtanári] egyesületek. Az első kate-
góriába jelenleg a következők tartoznak: az angol nyelv számára a IATEFL és a LATEUM, az 
eszperantó számára az ILEI, a francia számára a FIPF, a német számára az IDV, a portugál 
számára a SIPLE és az orosz számára a MAPRJAL. A FIPLV keretében társult tagságra is van 
lehetőség.

A második kategóriába országos soknyelvű [nyelvtanári] szervezetek tartoznak, amelyek a 
nyelvtanárokat helyi szinten egyesítik. A FIPLV-nek valamennyi kontinensről összesen mint-
egy 25 tagszervezete van.

Felépítése:
A FIPLV legmagasabb rangú hivatalos testülete a World Assembly [a FIPLV világközgyűlése], 
amely három évenként összehozza a tagszervezetek képviselőit. A World Council [a FIPLV 
világtanácsa] tagjai a nemzetközi egynyelvű [nyelvtanári] egyesületeknek, a FIPLV régióinak 
és az országos soknyelvű nyelvtanári egyesületeknek a képviselői; ez a szervezet évenként 
találkozik.

A FIPLV Executive Committee [a FIPLV végrehajtó bizottsága] öt – egyenként három évre 
választott – tisztségviselőből áll, akik évenként kétszer találkoznak. A jelenlegi 2007–2009 
periódusban a FIPLV tisztségviselői a következők: elnök – Terry Lamb (Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királysága); alelnök – Margareta Leoj (Svédország); főtitkár – Denis 
Cunningham (Ausztrália); főpénztáros – Leena Hämäläinen (Finnország); kiadványszerkesztő 
– Cecilia Odé (Németalföld).

A FIPLV az alapszabályával összhangban regionalizálási folyamatba kezdett, amelynek ke-
retében kézzelfoghatóbb együttműködés válik lehetővé a világ különböző térségeinek szom-
szédos szervezetei között. A FIPLV hasonlóképpen szorosabb együttműködésre ösztönzi a 
különböző nyelvek tanárait azokban a térségekben, ahol kevesebb tagja van (például Afriká-
ban, Ázsiában és Latin-Amerikában).

Fôbb tevékenységei:
A FIPLV minden három évben világkongresszust szervez. A legutóbbira Göteborgban (Svéd-
ország) 2006 júliusában került sor. Az ezt megelőző hat kongresszus helye és ideje: Auckland 
Park (Dél-afrikai Köztársaság) 2003; Párizs (Franciaország) 2000; Recife (Brazília) 1997; 
Hamburg (Németország) 1994; Pécs (Magyarország) 1991 és Canberra (Ausztrália) 1988.  
A következő kongresszus színhelye Moszkva (Oroszország) lesz, 2009 júliusában.

A FIPLV bemutatása
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Az UNESCO gyakran kikéri a FIPLV-nek mint nem-kormányzati szervezetnek a véleményét. 
Ennek keretében jelentek meg a következő FIPLV kiadványok: Language Policies in the World 
of the 21st Century [Nyelvpolitikák a XXI. században] (1993), Linguapax V. (1995), valamint 
Language Diversity in the Pacific [Nyelvi sokféleség a Csendes-óceán térségében] (2006).

Szintén az UNESCO-val együttműködésben a FIPLV részt vett a következő jelentős szak-
mai bizottságokban: a Linguapax és a World Languages Report fórumain	(Words and Worlds); 
a Nyelvpolitikai Világkongresszusokon (www.linguapax.org) 2002-ben és 2004-ben; valamint 
abban a szakértői bizottságban, amelynek az UNESCO nyelvpolitikáját kellett kialakítania 
(Education in a Multilingual World [Az oktatás egy soknyelvű világban]). A FIPLV támogatta 
az ausztráliai tagszervezetét a Linguapax V. nemzetközi munkaértekezlet megszervezésében 
1995-ben, továbbá megszervezte az UNESCO Nemzetközi Konferenciáját 2001-ben, mind-
kettőt Melbourne-ben.

A FIPLV részt vett azon a nemzetközi konferencián is, amely a nyelvi jogokkal foglalkozott 
Barcelonában (Spanyolország), és ahol elfogadásra került a Universal Declaration of Linguistic 
Rights [A nyelvi jogok egyetemes deklarációja], valamint egy másik találkozón Bilbaoban 
(Spanyolország) a nyelvi jogok ügyének tevőleges előmozdítása érdekében.

Kiadványai:
A FIPLV-nek saját honlapja van (www.fiplv.org), továbbá évente kétszer közzéteszi a FIPLV 
World News hírlevelet. Közreadja továbbá az általa szervezett szemináriumok anyagát, mint 
például a Linguapax V és a European Year of Languages 2001 [A Nyelvek Európai Éve – 
2001]. Az International Perspective on Language Policies, Practices and Proficiencies 
[Nyelvi politikák, gyakorlatok és jártasságok nemzetközi perspektívában] című kiadványa 
2005-ben jelent meg, 2006-ban pedig a Language Teaching: A Worldwide Perspective on 
Language Policies, Practices and Proficiencies [Nyelvtanítás: világméretű rátekintés a nyel-
vi politikák, gyakorlatok és jártasságok témájára] című	kötettel ünnepelte fennállásának 70. 
évfordulóját, valamint megjelentette a Language Diversity in the Pacific [Nyelvi sokféleség 
a Csendes-óceán térségében] című kiadványt. 2007-ben remélhetőleg megjelenik a FIPLV 
története is.

2007. október 27.

a FIPlV küldetése 
Világméretû hálózat a nyelvtanárok szakmai támogatására

A FIPLV-nek az a feladata, hogy szakmai egyesületek révén világméretekben támogassa, fej-
lessze és előmozdítsa a nyelvek ügyét. Több mint 100 országban és több százezer nyelvtanár 
érdekében működünk.

Tagszervezeteink:
•	 egyes nyelvek tanárainak nemzetközi egyesületei: FIPF (francia), IATEFL és LATEUM 

(angol), IBV (német), ILEI (eszperantó), MAPRJAL (orosz) és SIPLE (portugál);
•	 országos nyelvtanári egyesületek: AFMLTA (Ausztrália), ALL (Nagy-Britannia és Észak-

Írország Egyesült Királysága), ANILS (Olaszország), APLV (Franciaország), ASECB 


