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minden szót érteni, a jelentést így is ki lehet követ
keztetni. A szókincs előzetes megtanításának másik 
hátránya, hogy megfosztjuk a tanulókat a sikerél
ménytől.

Számomra ellentmondásosak Andrew Wright ja
vaslatai az anyanyelv szerepével kapcsolatban. A szer
ző arra biztatja olvasóit, részben a célnyelven, részben 
pedig az anyanyelven meséljenek a gyerekeknek, az 
ismétlések során egyre növelve az angol szöveg arányát 
(1995:30). Ugyancsak az első könyvben úgy véli, hogy 
a megértést segíti, ha „keverjük az anyanyelvet és az 
angolt”, illetve lefordítjuk a kulcsszavakat mesemon
dás közben (39). A „The prince and the dragon” című 
történet feldolgozásához a mese anyanyelven történő 
elmondását javasolja, majd a gyerekek kérdezzenek 
vissza az angol nyelvű mesemondáshoz szükséges 
nyelvi elemekre (1995:111).

Ismereteim és saját osztálytermi tapasztalataim 
szerint a nyelvek használatát a lehetséges legnagyobb 
mértékben célszerű elkülöníteni egymástól. A kódok 
keveredése így is előfordul, de ha így tanítjuk a nyelvet, 
egyrészt csökken az esély arra, hogy a gyerekek egyre 
inkább a célnyelvet használják, másrészt nagyon kevés 
érthető és releváns idegen nyelvi hatás éri a nyelvtanu
lót. Ha a heti egy-két alkalomra jutó időt tovább csök
kentjük, alig marad alkalom a célnyelv megértésére és 
használatára. Inkább a mesemondást kell interaktívvá 
tenni, mely során a gyerekek anyanyelvükön is vála
szolhatnak, kérdezhetnek, de a tanár a célnyelven vá
laszol, integrálva a tanulók anyanyelvű szövegét. Ezzel 
az eljárással hatékonyan fejlesztjük a gyerekek beszéd
értését, hisz a tanár a célnyelvet használja. Egyúttal 
folyamatos visszajelzést kap arról, mit értenek (félre) a 
diákok.

Az autentikus szövegek adaptálására is szeretnék 
röviden kitérni. Az adaptálás folyamata a rövidítés és 
egyszerűsítés mellett magába foglalja az átfogalmazást, 
körülírást és kiegészítést Az első kettővel a megértés 
támogatásán kívül a gyerekek kommunikációs straté
giái is fejlődnek, míg pl. dialógusok hozzáadásával a 
beszélt nyelvet integrálhatjuk a történetekbe.

Végül, különösnek tartom, hogy mindkét kötet a 
szerző saját munkáján túl mások - közöttük magyar 
kollégák - óravázlatait és ötleteit is közreadja, igaz, 
minden esetben elismerve az eredeti forrást

Összefoglalva: két hasznos és érdekes kötettel gya
rapodott a korai nyelvoktatással foglalkozó könyvek 
sora. Mindkettőt további javasolt olvasmányok 
jegyzéke egészíti ki.
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A felsőoktatás részvevői számára egyre észrevehe
tőbb az a követelmény, hogy a nyelvtudás iránti 
igény minőségi emelkedésével a hangsúly az alap
oktatásról a magas szintű nyelvi készségeket köve
telő, a szakmai tevékenységhez szervesen kapcso
lódó nyelvoktatási formákra terelődik át. Bár a hall
gatók különböző nyelvi előképzettsége következté
ben a középfokú nyelvvizsgára felkészülés a főis
kolai és egyetemi évek során még egy ideig sokak 
számára nehéz, kemény erőpróbát jelentő feladat 
marad, a felsőoktatásban egyre növekszik az a hall
gatói réteg, amely idegennyelvi ismereteit már 
szakmai tanulmányai során kamatoztatni szeretné, 
illetve szakirányú nyelvi kommunikatív készségek
kel felvértezve szeretne megjelenni friss diplomás
ként a munkaerőpiacon.

Az előtanulmányi környezet megváltozásával 
és a nyelvtanulás iránti magasabb szintű követelmé
nyek általánossá válásával a felsőoktatás egész te
rületén - nyelvvizsga mint diplomakövetelmény - 
jelentős változások tükröződnek a nyelvi lektorátu
sok, intézetek tanterveiben: a szakmai kommuniká
cióra történő felkészítés mindenütt vezérmotívum
má válik, illeszkedve az adott intézmény szakkép
zési programjának egészéhez. A szaknyelvoktatás 
komoly hagyományai a hazai szakirányú felsőok
tatási intézményekben az utóbbi években további 
nyelvészeti, módszertani erősítést kapnak: az egyes 
intézményekben fokozódik a szaknyelvoktatás és a 
szakmai képzés szerves összhangjának igénye, 
mind több helyen alkotnak a nyelvi tárgyak egy
másra épülő rendszert, és a szaknyelvi vizsga tár
gyává a sokoldalú szakmai tárgyú kommunikatív 
készségek mérése válik. Mindez a tudományosan 
megalapozott tendencia további megerősítést nyer 
napjainkban az Európai Unió nyelvpolitikájának 
ismeretében. Az EU elvárása, hogy a tagországok 
polgárai anyanyelvükön kívül két nyelvet tanulja
nak meg. Ha a két idegen nyelv ismerete az érettségi 
szintjéhez kapcsolódik, diplomások esetén az elvá
rásnak feltétlenül még magasabb színűnek kell len
nie, és semmiképp sem elhanyagolható követel-
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mény, hogy a jövő szakembere a nemzetközi gaz
dasági és tudományos életben használt nyelveket 
megfelelő szinten, a gazdasági és tudományos élet 
kommunikatív szituációi által megkövetelt, adek- 
vát nyelvi és extralingvisztikai formák ismeretében 
használja. így válik a szaknyelvi képzés a nyelvi 
képzés elengedhetetlen és meghatározó elemévé a 
szakmai képzés egészében.

E gondolatok jegyében különös időszerűséget 
nyer a pécsi Janus Pannonius Tudomány egy etem 
gondozásában megjelent tanulmánykötet: Tanul
mányok a szaknyelvi oktatás és vizsgáztatás fejlesz
téséről címmel. A kötet egyik nagy érdeme, hogy 
hűen tükrözi annak a magas szintű munkának az 
eredményeit, amelyet a pécsi felsőoktatási intézmé
nyek korábban elszigetelt lektorátusainak nyelvta
nárai az elmúlt években szakmai-módszertani tevé
kenységükkel elértek.

A kötetben szereplő tanulmányok egy része a 
szaknyelvi képzés általános probémakörébe enged 
betekintést, más cikkek a szaknyelvoktatás speciá
lis kérdéskörébe tartozó problémákra keresnek, 
esetenként nyelvtől független, általános érvényű 
nyelvészeti-módszertani választ. A kötet bizonyíté
kul szolgál arra, hogy a szaknyelvoktatás napjaink
ban a figyelem középpontjában álló, fokozott kuta
tást igénylő diszciplína. A különböző profilú és a 
nyelvigényesség fokában esetenként eltérő felsőok
tatási intézményekben dolgozó nyelvtanárok közös 
szakmai munkája, egymás munkájának kölcsönös 
megismerése, az intézmény közi projektumokban 
való részvétel, a tagintézmények nyelvtanárainak 
rendszeres és közös koordinált továbbképzése tette 
lehetővé egy közös szaknyelvoktatás-módszertani 
bázis létrejöttét a pécsi egyetemeken. A közös mód
szertani kutatások eredménye egy hatékonyan mű
ködő szaknyelvoktatási rendszer a nem nyelvsza
kos hallgatók nyelvi képzése területén, az általános 
érvényű kerettantervek és keretvizsgarendszer al
kalmazása. A kerettantervek egymásra épülő, oly
kor több egymással kompatibilis elemet tartalmazó 
modulból állnak, és az egységes pedagógiai, mód
szertani váz a szakmai kommunikációhoz szüksé
ges készségek elsajátítását biztosító elemekkel (le
xikai, grammatikai extralingvisztikai stb.) célirá
nyosan feltölthető.

A kötet kiemelt figyelmet szentel a nyelvi szük
séglet felmérése problématikájának. A kérdés szak
irodalmának áttekintése után a szerzők, akik egy
ben gyakorló nyelvtanárok is, hallgatók és szakem
berek között végzett felmérések eredményeit dol

gozzák fel, hogy javaslatot tegyenek a reális igé
nyeknek leginkább megfelelő komplex tantárgy
programok és tanmenetek kidolgozására.

Gyakorlati kérdésként merül fel a szaknyelvokta
tás bevezetésének időpontja is. A jobb előképzettségű 
hallgatók idegen nyelvű ismereteiket már szakmai 
tanulmányaik során hasznosítani kívánják. A gyen
gébb előképzettségű hallgatók esetén a szakmai kép
zés viszonylag rövid volta miatt meggondolandó a 
szaknyelvi képzés bevezetésének időpontja: történ
jen-e az alapképzéssel párhuzamosan, esetleg annak 
részeként vagy szenteljenek a szaknyelvi képzésnek 
külön modult az általános nyelvi alapképzés után.

A szaknyelvoktatás témakörének átfogó vizs
gálata, a levont következtetések gyakorlatba építése 
és a témakör nemzetközi szakirodalmának produk
tív használata alapján a kötet feltétlenül javasolt 
irodalom a területen dolgozó nyelvtanárok, vala
mint a szaknyelvoktatásban elhelyezkedni kívánó 
jövendő nyelvtanárok számára.

Gombos Zsuzsanna
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A fenti kötet az 1995-ben a szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskolán megrendezett konfe
rencián elhangzott tizenkét előadás szövegét tartal
mazza. Mint a cím is utal rá, az előadások témaköre 
az elméleti nyelvészeti kutatások és azok gyakorlati 
alkalmazásának kérdéseit járják körül. A szerzők 
részben a bielefeldi egyetem tanárai, részben pedig 
hazai főiskoláink és egyetemeink munkatársai. 
(Sajnos a kötetből nem derül ki, melyik szerző 
melyik intézményt képviselte.)

A kötet előszavában Gert Henrici és Kohn Já
nos megállapítják, hogy a német mint idegen nyelv


