
EVELYNE GLASER

Többletérték az egyetemi 
nyelvoktatásban

Az új ezredforduló küszöbén sok intézmény úgy érzi, megújulásra van szüksége. A 
tantervi reformokról folytatott számos eszmecsere bizonyítja, hogy ez a jelenség még 
az egyetemeket sem kerüli el. Indokoltnak tűnik tehát, hogy áttekintsük és újraértékel
jük a felsőoktatásban folyó nyelvtanítás minőségét.

Számba véve a nyelvtanítás néhány módszerét, melyet én is tapasztalatból ismerek, 
tanúsíthatom, hogy némelyik kiemelkedő irányzatnak számos híve volt.

A hatvanas években a nyelvtanítást elsősorban a nyelvtan-központú megközelítési 
mód jellemezte. A nyelvórákon minden tevékenységet a nyelvtani pontosság, valamint 
az írott nyelv kiemelkedő szerepe határozott meg. Ennek eredményeként a tanulók, bár 
éveken át tanulták a nyelvet, többnyire képtelenek voltak szóban kommunikálni az adott 
idegen nyelven. Annyira féltek attól, hogy hibát követnek el, hogy amikor alkalmazniuk 
kellett megszerzett nyelvi készségeiket, a rémülettől szabályosan megnémultak.

A fentiek ellenhatásaként jött létre a kommunikatív módszer, mely azt az elvet 
táplálta a nyelvtanárokba, hogy a tanítás fő célja, hogy megtanítsák a diákokat „kom
munikálni”. Ennek megfelelően a tanárok elnézőbben kezelték a nyelvtani, lexikai és 
szintaktikai pontatlanságokat, a diákok pedig úgy érezték, minden elfogadható, amíg 
„hatékonyan” képesek kommunikálni - azaz a másik személy „meg tudja érteni”, amit 
mondanak.

Napjainkban ismét változás tapasztalható: A „liberálisabb” szemlélet helyett, mely 
meglehetősen megnehezítette a nyelvi szint vizsgálatát, az olyan módszerek kerülnek 
előtérbe, melyek lehetővé teszik a megszerzett nyelvi képességek mérését, s ezáltal 
mind a tanuló, mind a tanár, mind például a majdani munkaadó képet kaphat a tanuló 
nyelvtudásának pillanatnyi szintjéről.

Bár a készségszint-vizsgáló teszteket már 1913-ban bevezették a cambridge-i 
egyetemen, úgy tűnik, a 90-es években megújult az érdeklődés az „objektív” nyelvi 
mérések iránt. Ez tükröződik az ALTE (Association of Language Testers in Europe - 
Európai Nyelvvizsgáztatók Egyesülete) létrehozásában (1990). Az Európai Unió is
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jelezte, fontosnak tartja az öt különböző idegen nyelvi készségszint számítógépes 
mérésének fejlesztését, mely azt a célt szolgálja, hogy a tanulók rendszeres visszajelzést 
kapjanak a félig autonóm tanulási folyamat során.

Ez a növekvő érdeklődés a nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítványok 
iránt jelentősen hozzájárult ezeknek a vizsgáknak a fejlesztéséhez, s általában véve 
előrelépést jelent abban a munkában, melynek célja, hogy egyre objektívebb nyelvi 
készségszint-mérő eszköz álljon mind a tanárok, mind a tanulók rendelkezésére. Az 
angol nyelvi készségszint-mérő vizsgák már évek óta népszerűek, s most követik őket 
a többi nagy európai nyelv - mint például a francia, német, spanyol - bizonyítványai. 
Az pedig kétségtelenül előnyt jelent, ha egy felsőoktatási intézmény elmondhatja 
magáról, hogy végzős hallgatói elértek egy bizonyos objektiven mért szintet az adott 
idegen nyelvből.

De bármekkora lelkesedés övezi is a nyelvvizsgáztatás bevezetését az egyetemeken, 
sőt, az iskolákban is, van egy jelentős szempont, melyet nem szabad figyelmen kívül 
hagyni: nevezetesen azt, hogy a nyelvi jártasság még nem tekinthető a nemzetközi 
kommunikációs problémák csodaszerének.

Amint Christopher Hall (leicesteri egyetem) az „Interkulturális kommunikáció mint 
az egyetemi modem nyelvoktatási kurzusok része” című dolgozatában rámutatott, 
kutatási eredmények bizonyítják, hogy „még a meglehetősen magas szintű nyelvi és 
kommunikatív kompetencia sem elegendő ahhoz, hogy garantálja az üzletemberek 
sikeres nemzetközi kommunikációját.”1 Emellett még szükség van arra a képességre 
is, amelyet általában „a kultúraközi kommunikáció képességének” nevezünk. Ez a 
képesség teszi lehetővé, hogy a más kultúrák képviselőivel érintkező emberek képesek 
legyenek a pusztán nyelvi szinten túl kommunikálni: Értsék meg annak a kulturális 
háttérnek alapjait, mely az adott országban lakó embereket formálja, azaz a kultúra
specifikus értékeket és attitűdöket, a kultúra-specifikus viselkedési formákat, társalgási 
szokásokat, a kommunikációs stílusokat, a nem verbális viselkedést.

Mindez azért annyira fontos a sikeres kommunikáció érdekében, mert hajlamosak 
vagyunk arra, hogy a viselkedést - akár verbális, akár nem verbális - etnocentrikusan 
értelmezzük, saját kultúránk paraméterei szerint. Amint arra a szemiotika művelői 
rámutattak, a nyelv a jelek társadalmilag kódolt rendszere. Amikor beszélünk vagy 
beszédet értelmezünk, saját társadalmilag és kulturálisan létrehozott kereteinket alkal
mazzuk a mondat jelentésének dekódolásához. Kommunikációs hiba akkor fordul elő, 
amikor a beszélőnek meggyőződése, hogy ha partnere, aki egy másik kultúrából jön, 
ugyanazzal a szókinccsel él, ugyanazon nyelvtani és szintaktikai szabályok betartásá
val, mint ő, akkor ugyanúgy megérti közlendőjét, ahogy ő is a partneréét. Sokszor 
azonban nem ez a helyzet. Ilyenkor az eredmény - jobb esetben - kölcsönös meglepődés 
vagy zavar. Rosszabb esetben megerősödnek a másik kultúráról alkotott negatív szte
reotípiák, tovább táplálva az idegengyűlöletet.

Egy idegen nyelv magas fokú tudása akár hátránnyá is válhat, mivel a befogadó 
kultúra tagjai azonnal azt feltételezik az illető külföldiről, hogy a kulturális savoir-faire- 
nek (,,mit-hogyan”-nak) is birtokában van, s ennek megfelelően bánnak majd az 
illetővel. Az eredmény mindkét fél számára rendkívül kiábrándító lehet. Egyik régi 
tanítványomnak ebben a fájdalmas élményben volt része franciaországi tartózkodásá
nak első néhány hetében, cserediákként. Gyakorlatilag nem volt akcentusa, és francia 
nyelvtudása olyan magas szintű volt, hogy rövid beszélgetések alkalmával senki sem
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vette észre, hogy nem anyanyelvi beszélő. Ennek következtében mindenki úgy bánt 
vele, mint egy franciával, és elvárták tőle a francia kulturális normák, hagyományok, 
viselkedési formák stb. ismeretét. Ha saját kulturális háttere szerint cselekedett, visel
kedését nem fogadták ugyanolyan fokú megértéssel, mint amit egyébként egy átlagos 
francia tanúsít a külföldiekkel szemben. Sőt, kimondottan helytelennek tartották a 
magatartását. Könnyű elképzelni, mennyire frusztráltnak érezte magát ez a diák 
kinntartózkodása kezdetén. Szerencsére ottléte egy teljes tanéven át tartott, így az idő 
múltával képes volt újraértékelni a franciákról kezdetben alkotott meglehetősen negatív 
képet.

A fentiekből következik, hogy az egyetemi szintű nyelvtanításnak nem lehet kizá
rólagos célja, hogy a diákok magas szintű idegen nyelvi készségekre tegyenek szert, s 
hogy ezt a szintet egy nemzetközileg elismert vizsgával bizonyítsák. Az idegen nyelv 
elsajátítását ki kell egészítenünk még egy dimenzióval. Hadd emlékeztessek előadásom 
címére: „Többletérték az egyetemi nyelvoktatásban.” Mi tehát ez a „többletérték” 
nyelvi kurzusainkon? Nem más, mint a nyelvórák gazdagítása azzal, hogy lehetőséget 
nyújtunk a kultúraközi kommunikáció képességének elsajátítására. David Ellison, a 
Surrey-ben, Farnham Castle-ben működő nemzetközi tájékoztatási központ (Centre for 
International Briefing) program  vezetője a következőképpen határozza meg intézetének 
célját: „Segíteni akarunk a diákoknak abban, hogy jobban megértsék azokat az embe
reket, akik között élni és/vagy dolgozni fognak, hogy ezáltal hatékonyabbak, gyorsab
bak legyenek új környezetükben.”2 Felmerül a kérdés: Hogyan lehet ezt elérni? Az 
olyan intézményben, amilyenre az imént utaltunk, a feladatkört elég pontosan ki lehet 
alakítani. A központnak fel kell készítenie a később idegen országba távozókat külföldi 
feladatuk elvégzésére. Amikor a diákok felveszik a kapcsolatot a központtal, már 
tudják, hová helyezik majd őket, milyen feladattal, s mennyi időre. Rendszerint erősen 
motiváltak a kultúraközi kommunikációs készségek megszerzésében. Ebből követke
zik, hogy könnyebb, „testre szabott” programot készíteni a célcsoport számára.

Nem mondhatjuk el ugyanezt a mi hallgatóinkról. Az egyetemi helyzetet a bizony
talanság jellemzi. Nem tudjuk, hol dolgoznak majd a diákjaink, milyen vállalatnál, 
milyen beosztásban. Azt azonban látnunk kell, hogy a multikulturális munkakörnyezet 
mára már valósággá vált (függetlenül attól, hogy átlépjük-e a határokat, vagy sem), és 
mivel etnocentrikus lények vagyunk, nem könnyű megbirkóznunk ezzel a multikul
turális környezettel. A bizonytalanság, mely körülvesz bennünket, újból és újból 
felkorbácsolja a nacionalizmus hullámait, felébreszti a negatív sztereotípiákat, és azt 
az érzést kelti, hogy képtelenek vagyunk, sőt nem is akarunk kiegyezni a kulturális 
különbségekkel. A globális gazdaság már létrejött, s néhány éven belül megvalósul az 
Európai Unió kibővítése. Ezért erkölcsi célunknak kell tekintenünk, hogy megpróbál
juk megfelelően felkészíteni azokat, akiknek ebben a környezetben kell majd dolgoz
niuk.

Véleményem szerint a nyelvórákon a kultúraközi kommunikációs készségek taní
tására kettős módszer alkalmazható, mely egy kognitív és egy emocionális szakaszból 
áll. A kognitív szakasz célja, hogy elméleti hátteret nyújtson: informáljon, és tudatosítsa 
a problémákat. Az emocionális szakasz pedig azokra a tapasztalatokra épül, melyeket 
az idegen kultúrával való közvetlen kapcsolat során szerezhetnek a tanulók.

A kognitív szakasz tartalmazza a kulturális különbségek kutatási eredményeinek 
taglalását, mint például Geert Hofstede öt dimenzióját,3 Hall megállapításait az ala-
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csony és magas kontextusú kultúrákról,4 André Laurent elemzését a „kék” és „zöld” 
kultúráról,5 és Reber/Jago kutatását a vezetői stílusok közötti különbségekről6. Hofstede 
fő érdeme abban áll, hogy ösztönzőleg hatott az interkulturális kutatásokra. Azáltal, 
hogy kidolgozta az öt dimenziót (hatalmi különbségek; individualizmus - kollektiviz
mus; férfiasság - nőiesség; a bizonytalanság elkerülése; hosszú távú - rövid távú 
orientáció7), olyan eszközt adott a kezünkbe, mellyel értelmezni tudjuk a kultúrák 
közötti különbségek mértékét. Hall arra hívja fel a figyelmünket, hogy a kultúra döntően 
befolyásolja, mi lesz explicit és mi implicit a beszédben. Laurent szerint a vezetési stílus 
jelentős mértékben függ attól, hogy milyen a vezetők kulturális háttere. Reber és Jago 
pedig arra a megállapításra jutott, hogy még drámai gazdasági és politikai változások 
közepette sem változik a vezetők viselkedése, s nagy mértékben (71%) függ a kulturális 
hatásoktól. Ha a diákokat szembesítjük ezekkel a megállapításokkal, lassan felismerik 
a meglévő kulturális különbségek jelentőségét. Elgondolkodnak majd saját kultúráju
kon, és megpróbálják globális kontextusba illeszteni azt.

Az érzelmi vagy emocionális szakasz valószínűleg még fontosabb, mint a kognitív, 
mivel nélküle az utóbbi aligha lenne több, mint intellektuális kaland: Nem sok hatást 
gyakorolna a diákok személyiségére és viselkedésére, mert ehhez arra van szükség, 
hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek a többi kultúra képviselőivel. Ideális esetben a 
képzésnek ez a része a tanulók külföldi tartózkodására épül, amire a kultúraközi 
kommunikációs képzés során felkészítették őket, s a kintlét alatt arra ösztönzik a 
diákokat, hogy vezessenek naplót a kultúrák találkozásakor szerzett tapasztalataikról. 
Ezeket a tapasztalatokat rendszeres időközönként megbeszélik hazai oktatóikkal.

Nyilván lehetetlen, hogy egy felsőoktatási intézmény valamennyi diákját külföldre 
küldje. Ezért alternatív módszereket is kell találnunk a kultúraközi kommunikációs 
készségek fejlesztésére. Az egyetem úgy is lehetőséget teremthet a diákoknak a 
nemzetközi tapasztalatszerzésre, hogy bekapcsolódik a diákcsere-programokba, s ez
által külföldi diákokat vonz az anyaintézménybe. Ennek a módszernek az a veszélye, 
hogy bár a más kultúrákból érkező diákok jelenléte az órákon már önmagában tudato
sítja a hazai tanulókban a viselkedés- és gondolkodásbeli különbségeket, megfelelő 
irányítás nélkül a „másság” megtapasztalása csupán a hazai diákok nemzeti fensőbb- 
ség-érzésének fokozódásához vezet: Felerősíti a sztereotípiák kialakulásának tenden
ciáját, s ezáltal még szélesebbé válik a szakadék a különböző országokból érkező 
emberek között.

Ez az a pont, ahol a nyelvtanárok segíteni tudnak. Be kell vonniuk a külföldi diákokat 
a tanórákba. Ha olyan feladatokat terveznek, melyek mind a hazai, mind a külföldi 
diákok számára alkalmat adnak arra, hogy megfigyeljék, hogyan befolyásolja a kultúra 
az ember viselkedését és gondolkodásmódját, mindkét fél nagyon sokat nyerhet ezekből 
a találkozásokból. Mint Michael Kelly8 (southamptoni egyetem) rámutatott, mindez új 
kihívást jelent a nyelvtanároknak: fel kell vállalniuk társadalmi és politikai szerepüket. 
Amellett, hogy a szükséges mértékben el kell sajátítaniuk az interkulturális kommuni
káció alapjait, „viszonylagossá kell tenniük a célnyelvet” is. Ez azt jelenti, hogy a 
tanárnak el kell ismernie, hogy „az adott célnyelv csak egy a többi közül, a tanuló 
később más nyelvek elsajátítását is tervbe veheti, s erre a tanárnak is ösztönöznie kell 
őt”.9 Tehát azt a célt, melyet eddig a nyelvtanárok kitűztek maguk elé, nevezetesen, 
hogy tanítványaik magas szintű készségekre, sőt akár közel anyanyelvi szintű nyelvi 
kompetenciára tegyenek szert, fel kell váltania a „részleges tudás” koncepciójának.
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Kelly úgy véli, „az anyanyelvi belésző modelljét fel kell cserélnünk a felkészült utazó 
modelljére”.10

Mindez természetesen megosztja majd a nyelvtanárok társadalmát: Lesznek, akik 
az egyértelműen mérhető nyelvi kompetenciákra helyezik a hangsúlyt a nyelvelsajátí
tásban, és a sikeresen letett nemzetközileg elismert nyelvvizsgát a nyelvtanítás céljai 
közé sorolják. A másik csoportot azok alkotják majd, akik szerint a második és 
harmadik nyelv használata szempontjából hasznosabb lesz a kultúraközi kommuniká
ciós készségekkel ötvözött részleges nyelvtudás. Az utóbbi elvet követő nyelvtanárok
nak meg kell ismerkedniük azzal, amit Kelly a „harmadik dimenzió pedagógiájának”11 
nevez. Michael Byram a következőképpen összegzi ezt a pedagógiát:

• savoir-étre - az a képesség, mely révén megértjük és kezeljük a kulturális 
különbségeket, etnocentrizmus nélkül;

• savoir-apprendre - arra való képesség, hogy megtanuljuk, hogyan élnek, gondol
kodnak, éreznek és kommunikálnak mások;

• savoirs - az adott kultúra, hitrendszer, vonatkozási pontok azon aspektusai, 
melyek az adott kultúrában született emberek számára valószínűleg természetesek

• savoir-faire - az a képesség, mely révén a másik három dimenziót integrálni; 
tudjuk, és létrejön a sikeres kommunikáció.12

Az a nyelvtanár, aki elfogadja, hogy a fenti képességek fontos elemei az idegen 
nyelv elsajátításának, kénytelen számolni azzal, hogy lényegesen meg kell változtatnia 
a tananyag felépítését. Bár ez valószínűleg némi bizonytalanságot kelt a hagyományos 
nyelvtanításban, a fenti szemlélet remélhetőleg olyan képességekkel ruházza majd fel 
a tanulókat, melyekre szakmai pályafutásuk során égetőbb szükségük lesz, mint a 
pusztán nyelvi készségekre. A párbeszéd arról, hogy a nyelvtanárok feladata-e, hogy 
felvállalják ezt az újabb felelősséget, folytatódik.
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