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Nagy Ilona: 

A külföldi hallgatókkal való kommunikáció, néhány sajá-
tossága aa oktatási folyamatban 

Az oktatás interakciós szempotú megközelítése főleg 
a hatvanas- hetvenes évek reformpedagógiai irányzatainak 
megjelenésével került előtérbe, habár természetesen mindig 
voltak oktatók, akik a non-direktív módszereket részesí-
tették előnyben, és a magyarázatra koncentráló oktatói 
stílus mellett a hallgatók által önállóan végzett ismeret-
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szerző tevékenység jelentőségét hangsúlyozták, így lehe-
tővé vált ugyanis az információáramlás kétirányúságaj okta-
tó és hallgató egyaránt lehet információkat közlő és be-
fogadó, kommunikációs szabályokat alkotó és azokhoz 
alkalmazkodó, < 

Ez a szemlélet különös jelentőséggel bar abban az 
esetben, ha. oktató, és ,hallgató) nem agyason nyelvi, ill; 
kultúrkör tagja. Ez a helyzet egyfelől nehézségekkel jár, 
másfelől gazdagítja az oktatás folyamatát, mivel az, oktató 
számára a megism®rés gazdagabb lehetőségeit nyújtja," 

Az utóbbi évtizedekben nagy érdeklődéssel kísért 
kultúraközi vlzsgáléÜások számos eredményt mutattak fel 
az egyes kultúrák találkozásakor, ugyanakkor nem hagyták 
figyelmen kívül az egyes kultúrák közötti kommunikációs 
zavarforrásokat aemj rámutattak a. befogadás korlátaira, 
a félreértések sokaságára, 

A külföldi hallgatókkal folytatott kommunikáció a 
mindennapi oktatási helyzetben demonstrálja, ezeket a 
jelenségeket % lehetőségeket és nehézségeket. Ehelyütt 
elsősorban a nyelvi órák tapasztalatairól van mód szólni: 
a hozzászólás;-jellegénél fogva - érinti csak a problé-
mákat 1̂ 

A különböző nyelvek különböző értelmezési lehetősé-
geket jelentenek a. megismerqí tudat számára; az egyes nyel-
vek struktúrája és szemlélete meghatározza a valóság-
látást az illető nyelven beszélők számára} a külvilág 
összefüggéseinek értelmezése más és más módon jelenik meg. 
Amikor különböző országok hallgatóinak oktatásában részt 
veszünk, ezekkel a különböző értelmezésekkel kerülünk 
szembe. Emellett fontos tényező a. hozott nyelvi, /anyanyelvi/ 
intelligencia is, amelynek milyenségében a szociális, fel-
tételek tükröződnek. Az anyanyelvi verbális kifejező-
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készség természetszerűleg összefüggésben vani a, megismerés 
szintjével: konkrét mérések bizonyították, hogy az anyaa-
nyelv korlátozott használata a beszéd és gondolkodás 
sztereotipizáltságára inspirál, ugyanakkor megnehezíti 
az új helyzetekhez való alkalmazkodást, az új ismeretekben 
való tájékozódást. 

Az említett tényezők jelölik ki az oktatási hely-
zet "mozgásterét111, egyfelől - horizontálisan - a kultú-
rák a maguk sokrétűségében, másfelől - vertikálisan -
a. hallgatók előzetesen szerzett ismereteinek egyénileg 
kódolt rendszere, annak minősége alapján. Amikor az ok-
tató a pedagógiai interakciós helyzetben kommunikátor, 
e szerepében állandóan közvetít; nem pusztán a saját 
ismeretei és a hallgatók információi között, hanem - hetero-
gén csoport esetében - az egyes információrendszerek 
között is. Ugyanakkor szabályozó funkciója is kell, hogy 
legyent a. különböző rendszereket valamilyen módon közös 
információs bázissá kell alakítania. 
Mindeközben nyelvet is kell oktatnia, még hozzá úgy, 
hogy a hallgatót az automatikus reprodukciótól az ismere-
tek felhasználásának komplex szintjéig juttassa el# 

Az első. szakasz a-viszonylag könnyebb /jó esetben/, 
A nyelvi normákhoz való szigorú igazodás biztonságot 
jelent a hallgató számára, éppen ezért megjelenik a kor-
látozott nyelvi kód használatának veszélye, a sztereo-
tipizáltságd Ugyanakkor sok hallgató számára ez a nyelvi 
ismeretek befejezettségének tudatával jár, és ezért je-
lent igazi nehézséget az oktató számára a nyelvtanulás 
"haladóbb"' szintje, amikor a nyelvet tanuló meglehető*-
sen ragaszkodik a. már elsajátított nyelvi formulákhoz. 

Az elvont, nem a hétköznapi élethez tartozó sza-
vaknál megjelenik az első komoly nehézség: közlő és be-
fogadó értelmezésének különbsége;, /Buda Béla.: "A szótári 
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jelentés egészen más szemantikai konnotációval bírhat, 
mint a szó valódi jelentése, különböző eredeti nyelvi 
összefüggésben.1" in: Buda 86-88 old./ Ilyenkor van 
szerepe az előzőekben említett elsődleges valóságértel-
mezésnek, illetve a különböző rendszerek különbségei-
nek. /Nyilvánvaló, hogy elsősorban a társadalomtudományok-
ra vonatkoznak a fentiek, ahol sok esetben az egyes fo-
galmak lefordításának is komoly akadályai vannak, nem 
beszélve a fogalmak értelmezésbeli különbségéről./ 

Jelentős zavarforrás lehet a jelentésbeli rétegezett-
ség, a közlemény explicit tartalma mögötti implicit mondat-
ni való, amelyek közül az előbbi az elsajátított nyelvi 
kód ismeretében már értelmezhető, míg az utóbbi csak az 
adott társadalmi háttér alapos ismeretében dekódolható. 

Az oktatási folyamatban az oktatónak mint kommuniká-
tornak a szerepe domináns abban az értelemben, hogy az 
adott'helyzetben a. jelentéstulajdonítást ő szabja meg« 
Ez viszont azzal is járhat, és számos esetben jár is, 
hogy a. hallgató számára - elfogadva, az adott jelentés-
tulajdonítást - a háttér, az adott fogalom más fogalmak-
kal való kapcsolata nem érthető. Ilyenkor a kommuniká-
ció formálissá válik: a. tartalmi, érdemi információ-
átadás, illetve — befogadás elmarad. 

Ebben a szakaszban jelentkezhet feszültségforrás-
ként az a tény, hogy az idegennyelvet korlátozott módon 
használó hallgató- anyanyelvi intellektuális szintje csak 
töredékesen jelenik meg, és ez jónéhány esetben a hallga-
tót az interakciós helyzet elutasítására, vagy az abban 
való passzív részvételre késztetik 

A nyelvtanulás "haladóbb" szintjén jelentkezhet a 
szaktárgyak elsajátításával járó fokozott megterhelés, 
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amely sok esetben visszaveti a. nyelvi kifejezésmód 
szintjét: a kétféle normarendszerhez valói szinkron 
adaptálódás- sokak számára nehezen megvalósítható,. 
Ilyenkor a nyelvi kifejezésmód spontán jelleget ölt, 
/Bz különösen ellenőrzés vagy vizsga esetén tapasztal-
ható,/ 

Az oktatói feladat, ismét a közvetítés: mostmár 
nem pusztán információk, hanem normatívák között is, 
mivel a szaktárgyi ismeretekkel együtt új követelmé-
nyek jelennek meg a hallgatók számára: a problématudat, 
a lényeglátás, az elemző és szintetizáló képességek 
iránti követelmény, vagyis az, amit kreatív készség-
ként szoktak emlegetni, 

A kommunikációs tér bővítésénél fontos szerepe 
van a hallgatók egyénileg szerzett ismereteinek éppen 
úg&r, mint az oktatás keretein túlemelkedő információs 
lehetőségeknek, A közös viták az egyéni értelmezések 
különbségével gazdagítják a problémamegoldási lehető-
ségeket, az egyénileg szerzett tapasztalatok jelentőssé 
válhatnak a közös gondolkodásbeinu 

Irodalom: 

Bíró Zoltán: Beszéd és környezet Bukarest, 1984, 

Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabálysze-
rűségei /Harmadik kiadás/ Tömegkommunikációs 
Kutatóközpont Bp£ 1988, 

J, Cropleys Tanítás, sablonok nélkül Tankönyvkiadó V, 

Bp, 1983. 
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Kommunikáció I-II. /Válogatott tanulmányok/ Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó Bp, 1977. 

Erika Landau: A kreativitás pszichológiája 
Tankönyvkiadó. V. Bp.- 1974. 

Denis lawtont Társadalmi osztály, nyelv és oktatás; 
Gondolat Bp. 1974. 

Pedagógiai szociálpszichológia Gondolat K. Bp. 1976. 

Róbert Serpell: Kultúra és viselkedés Gondolat K. 1981. 

Szende Tamás: Megérthetjük-e egymást? Gondolat K. 1987* 

George Snyders: Irányított nevelés vagy szabad nevelés? 
Gondolat K. 1977. 

Osváth Gábor: 

Videó és magyartanítás; 

A magyqr nyelv oktatásában harmadik éve folyta-
tunk videós kísérleteket. Intézetünk ezen a területen 
úttörő szerepet játszik, s ez nagy lehetőségeket és 
felelősséget jelent. 

A hagyományos audiovizuális eszközöket gyakran 
érte az a vád, hogy nem serkentenek kreativitásra, csak 
gépiea választ várnak a tanulóktól. Dr. Nagy Sándor 
hívta fel ai figyelmet arra, hogy ezek az eszközök több-


