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A Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvi Intézetének Magyar Nyelvi Cso-
portja tizedik alkalommal Veszprémben rendezte meg országos módszer-
tani konferenciáját (1986. augusztus 28—29.). Anyagát — a hagyományok-
hoz híven az egyetem Nyelvi Intézetének tudományos folyóiratában, a 
Fólia Practioco-Linguistica 1986. évi első számában tették közzé. 

A tanácskozás témájául a pedagógia egyik legfontosabb módszertani 
eszközét, a differenciálást választották, ennek a lehetőségeit vizsgálták el-
méletben és intézményekhez kötötten a gyakorlatban. Á nyi tó előadást 
Sturcz Zoltán tartotta „ A differenciálás pedagógiai- módszertani alapelvei 
és problémái a nyelvoktatásban" címmel. A társadalmi változások vetüle-
tében elemezte a pedagógiában kialakult belső válságot és fogalmazta meg a 
feladatokat: a tananyag és a tanterv átgondolt reformjának a szükségességét, 
az oktatástechnikai igények és lehetőségek összehangolását, valamint a dif-
ferenciálódást és differenciálási tendenciák kihasználását. A differenciálás 
szerepét az általános neveléstudomány területén, majd a nyelvoktatás gya-
korlatában vizsgálta és megállapította: ,,a nyelv tárgyspecifikusan jól diffe-
renciálható", a külső és a belső formák kialakításában egyaránt változato-
san használható, így például a tanulócsoportok összeállításában (külső), a 
tananyag és a tanítási módszerek megválasztásában (belső) is. Giay Béla a 
magyar mint idegen nyelv oktatás utóbbi két évtizedét, hazai és külföldi in-
tézményi fejlődését, a diszciplína szakmai-módszertani helyzetét vizsgálta a 
„Differenciálási tendenciák a magyar mint idegen nyelv leírásában és okta-
tásában" című előadásában. A szerkezeti áttekintést részletes táblázat segíti, 
amely a magyarországi oktatás keretein kívül a külföldön magyar és nem 
magyar intézményekben kialakult nyelv- és hungarológia-oktatási lehetősé-
geket is tartalmazza. 

A szerteágazó motiváció- és célrendszer — miért tanulják nyelvünket — 
felmérése során arra a következtetésre ju to t t , hogy „ A külföldön folyó ma-
gyar mint idegen nyelv oktatásban természetes módon az instrumentális 
motiváció dominál, a Magyarországon folyó oktatásban mind az instrumen-
tális, mind az integrális motivációnak nagy súlya van a tanulmányok folyta-
tásában". A külföldi magyar nyelvtanulás negatív motivációi között a vi-
szonylagos elszigeteltséget, a felhasználhatóság korlátozottságát, a sokszor 
túlhangsúlyozott grammatikai nehézségeket, a kommunikatív szempont ko-
rábban jellemző háttérbe szorulását emelte ki, valamint az oktatási segéd-

83 



eszközök szegényességét és a megfelelő szintű szakirányú oktatási felkészült-
ség hiányát, és megfogalmazta az ezekből következő feladatokat. 

Andrássy Attila az előbbi két előadáshoz kapcsolódva, a Nemzetközi 
Előkészítő Intézet metodikai gyakorlatát mutatja be a kezdetektől az 1985-
ben elfogadott új oktatási-nevelési tervig. Az indulás első néhány évében a 
középiskolai hagyományos idegennyelv tanítás módszereit alkalmazták, a 
diákok anyanyelvén, illetve közvetítő nyelven tanítottak, de a megnöveke-
dett érdeklődés, a homogén csoportok kialakításának nehézsége, a mind 
magasabb szakmai színvonalat követelő feladatok meghaladták ezt. Jelen-
leg mind az első félév köznyelvi alapozása, mind a második félévi szaknyelvi 
oktatás a generatív grammatikára épül, a hangsúly a kommunikációs készség 
folyamatos kialakításán és fejlesztésén, majd a sajátságos szaknyelvi szerke-
zetek megtanításán van. A differenciálás lehetősége is eszerint alakult ki az 
intézetben: alkalmazkodni kell az egyes csoportokon belül eltérő kulturális 
háttérhez és a fogadó felsőoktatási intézmény követelményeihez, igé-
nyeihez. 

Somos Béla előadása az előbbiek kiegészítéséül az országismeret diffe-
renciált oktatásáról tájékoztatta a konferencia résztvevőit. 

A Nemzetközi Előkészítő Intézet általános felkészítő munkáját ismerte-
tő tanulmányokat a szakirányú magyarnyelv-oktatás bemutatása követte: 
SzőHősy-Sebestyén András részletes áttekintése a magyarországi műszaki 
felsőoktatási intézményekben folyó magyartanítás helyzetéről és a kiala-
kult gyakorlat rendszeréről. Elsődleges oktatási célként azt emelte ki, hogy 
a magyarnyelv-oktatásnak alkalmassá kell tennie a hallgatókat arra, hogy 
szakmai tanulmányaikat magyar nyelven végezhessék el. 

A műszaki felsőoktatásban résztvevő hallgatók általában nem első ide-
gen nyelvként tanulják a magyart, ez sok esetben — jó idegennyelv tudást 
feltételezve — segíti a munkát. Igényeik eltérőek: sokan csak a legszüksége-
sebb kommunikációra és a szaknyelv elsajátítására koncentrálnak, mások a 
teljességre törekszenek, igyekeznek megismerni a tanult nyelv közegét is. 
Részben a fenti okok, részben a műszaki-tudományos nyelv lexikai és gram-
matikai sajátosságai miatt a differenciálás mint a legalapvetőbb pedagógiai 
módszerek egyike van jelen az oktatási folyamatban — így egyebek között 
a BME nyelvi előkészítő tanfolyamain, emeltszintű nyelvoktatásban és a 
tankönyvírásban. 

Ginter Károly tanulmánya arra figyelmeztet, hogy a magasszintű ma-
gyar nyelvismeret mellett a hallgatóknak az angol, francia stb. szaknyelvet 
is ismerniük kell ahhoz, hogy hazájukban maradéktalanul felhasználhassák 
a Magyarországon szerzett szakmai ismereteket — ez esetleg új feladatot is 
jelenthet a külföldiek szaknyelv-oktatásában. 

A plenáris előadásokat követően két szekcióban (1. A differenciálás 
szempontjai, a kultúra és a nyelvtudás; 2. Differenciált magyarnyelv-okta-

84 



tás a műszaki egyetemeken és főiskolákon) folytatódott a munka, és igen 
sok hasznos gyakorlati kiegészítés hangzott el a BME Nyelvi Intézetében, 
más műszaki egyetemeken, főiskolákon, valamint a Nemzetközi Előkészí-
tő Intézetben tanító oktatóktól. Ezek segítségével képet alkothatunk a kö-
zépfokú, beszédközpontú oktatásról (Egyed László), az aspiránsok nyelvi 
felkészítésének, valamint az egy évfolyamba sűrített kétéves tananyag el-
sajátításának nehézségeiről (Gyenes Tamásné), a tudásszint szerinti diffe-
renciálás lehetőségeiről az oktatás kezdetén bevezetett nyelvi teszttől 
(Aradi András, Győrffyné Magasi Márta) a felzárkóztató konzultációkon át 
(Nyilas Sándor, Heverd/éné Laborc Júlia) az emeltszintű oktatás módszeréig 
(Füredi Jánosné). 

Három előadás a magyar mint idegen nyelv oktatás sajátos területeinek 
bemutatására vállalkozott, lazán kapcsolódva a konferencia domináns mű-
szaki, illetve nyelvi előkészítési témáihoz. Szende Aladár a legfiatalabb kor-
osztály, a nyugateurópai, amerikai másod- illetve harmadgenerációs gyerme-
kek nyelvtanításában felhasználható nép- és műköltészeti esztétikai hatáso-
kat vizsgálta, Bagi Ferenc majd SolymosiK. Viktória a vajdaság sajátos etni-
kai összetételéből következő terminológiát, a magyart mint környezeti 
nyelvet mutatta be. 

A Fólia Practico-Linguistica XVI. évfolyamának első száma, a 10. mód-
szertani tanácskozás anyaga újabb tanúságtétel a tudományág fejlődéséről, 
lehetőségeiről — egyúttal hasznos módszertani kézikönyve lehet a magyar 
mint idegen nyelv elméletével, illetve módszertanával foglalkozó kutatók-
nak és oktatóknak. 

B. Nádor Orsolya 
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