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Nyelvhasználati kérdések
a magyar felsőoktatás idegen nyelvű képzésében

Bevezetés
A téma kutatása iránt 1983 óta érdeklődöm, amikor a Veszprémi Egyetemen megbízást 
kaptam arra, hogy közreműködjem a vegyészmérnök hallgatók részben angol nyelvű 
képzésének tervezésében és megvalósításában. Éveken át számos módon közvetlenül is 
megtapasztaltam, milyen óriási nyelvfejlesztési lehetőségek rejlenek a szakmai tarta
lom idegen nyelven történő elsajátításában, milyen specifikus kihívásokkal találja 
szemben magát a nyelvtanár, a szakmai oktató és a hallgató, akiknek szoros együttmű
ködése nélkül - véleményem szerint - szinte elképzelhetetlen a program sikeres meg
valósítása. Az oktatás mellett kutatási tevékenységem kiterjedt a képzés több szem
pontjára az együttműködési formák kidolgozásától, a szakmai nyelvhasználat jellegze
tessége és a kompetenciák vizsgálatán át a tanárképzésben rejlő lehetőségek kihaszná
lásáig. Ezért is figyeltem fel az egyik külföldi szaknyelvkutatási konferencián arra a fel
mérésre, amelyet skandináv országok felsőoktatási intézményeiben végeztek angol 
nyelvű képzési programokra vonatkozva (Hellekjaer-Westergaard, 2001). Ez indított 
arra, hogy a témát újabb szempontból is vizsgáljam, ezúttal a magyarországi felsőokta
tási intézményekben folyó idegen nyelvű képzést nemzetközi kontextusba helyezve.

Ennek érdekében 2002 júniusában kérdőíves felmérést végeztem. Az Oktatási Mi
nisztérium segítségével a kérdőívek valamennyi magyarországi felsőoktatási intéz
mény rektorához, főigazgatójához eljutottak. Ezúton is megköszönöm Mang Bélának, 
az Oktatási Minisztérium felsőoktatási helyettes államtitkárának és Sárvári Juditnak, 
az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Főosztálya nyelvvizsga referensének, hogy tá
mogató levéllel segítették elő a felmérés sikerét. Egyúttal köszönetemet fejezem ki va
lamennyi válaszadónak szíves közreműködésükért. Jelen tanulmányban a felmérés 
adatainak értékelése alapján tárgyaljuk a felsőoktatási idegen nyelvű képzés nyelvhasz
nálatával kapcsolatos kérdéseket.

Az idegen nyelvű képzés - általános megfogalmazás szerint - olyan oktatás, amely
ben a tannyelv egy idegen nyelv. Mind a külföldi, mind a hazai felsőoktatási intézmé
nyek egyre növekvő számban kínálnak idegen nyelvű (angol, német, francia, egyéb) 
képzést is a különféle csere- és együttműködési programok keretében. Egész Európá
ban ünnepelték 2002 októberében, hogy például az ERASMUS programokban résztve
vő diákok száma elérte az egy milliót. A hazai és külföldi felsőoktatási intézmények kö
zötti átjárhatóságot kredit-ekvivalencia egyezményekkel is biztosítják, és egyre több 
intézmény tervezi idegen nyelvű programjainak bővítését. A teljes jogú partnerség ér
dekében lényeges a magyar felsőoktatási intézmények számára, hogy hallgatóik mobi-
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litásának ösztönzése mellett készen álljanak - azonos arányban - külföldi hallgatók fo
gadására is.

Az idegen nyelvű oktatási forma sajátossága, hogy a kommunikáció túlnyomórészt 
nem a képzés résztvevőinek anyanyelvén folyik. Figyelembe kell vennünk, hogy a kö
zösen használt idegen nyelv nemcsak a tudás megszerzésének eszközeként, hanem az 
ismeretek alkalmazásának céljaként is szolgál. Elemző és értékelő tanulmányok sora 
(Johnson és Swain, 1997) támasztja alá e specifikus képzési forma számos előnyét, po
zitív eredményeit, amelyek - általánosan elfogadott megfogalmazás szerint - megmu
tatkoznak mind a szakmai tanulmányi fejlődésben, mind az idegennyelv-használati ké
pesség és a személyiség fejlődésében. Ugyanakkor az idegen nyelven történő oktatás 
tisztázásra váró kérdéseket is felvet: ugyanolyan módon közvetíthető-e az oktatási tar
talom idegen nyelven, mint ahogyan az anyanyelvű képzésben; milyen specifikus kom
petenciák kialakítása és fejlesztése kívánatos a hatékony nemzetközi képzés érdeké
ben; milyen hatást gyakorol a szakmai tartalom idegen nyelven folyó oktatása az anya
nyelv fejlődésére.

A téma aktualitásához és fontosságához képest az idegen nyelvű képzésre irányuló 
kutatások száma mind nemzetközi, mind hazai vonatkozásban rendkívül csekély. A 
magyarországi helyzetről legátfogóbb képet nyújtó kutatás eredménye Vámos Ágnes 
Magyarország tannyelvi atlasza ( 1998), amelyben a szerző két tannyelvű oktatásra vo
natkozó információkat, térképeket és diagramokat közöl. Megtudhatjuk, hogy az 
1996/97-es tanévben magyar-idegen nyelvű oktatás folyt Magyarországon összesen 
9 általános iskolában és 51 középiskolában, azaz 30 gimnáziumban és 21 szakközépis
kolában (Vámos, 1998: 39). A felmérés azonban nem terjedt ki az idegen nyelv mint 
tannyelv vizsgálatára a felsőoktatási intézményekben.

Kutatók, oktatáspolitikusok, oktatásfejlesztők és a téma iránt érdeklődők számára 
jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan magyarországi adatok, amelyek alapján a mai 
helyzet, különösen a nyelvhasználatra vonatkozó kép széles spektrumban, többféle 
szempontra és a nemzetközi kontextusra is kitekintve elemezhető. Ennek a hiánynak a 
pótlására vállalkoztam a magyarországi felsőoktatási intézményekben folyó idegen 
nyelvű képzés vizsgálatával.

A kutatás háttere és célja
A kutatásban abból indultam ki, hogy:

1 ) a magyartól eltérő idegen nyelvű képzés jellemzői a külföldi és a magyar felső
oktatás általános kontextusában vizsgálhatók;

2) a magyar és az idegen nyelvű képzés között jelentős különbségek vannak, ame
lyek szervezési, szakmai-tartalmi, pedagógiai, nyelvi-kommunikációs, valamint 
interkulturális szempontokra terjednek ki;

3) az idegen nyelvű képzés tervezése, megvalósítása olyan sajátos tevékenységek 
láncolata, amely a résztvevőktől (oktatásszervezők, oktatók és hallgatók) specifi
kus kompetenciákat igényel;

4) a sikeres idegen nyelvű képzéshez szükséges szervezői, oktatói és hallgatói kom
petenciák kialakításához és fejlesztéséhez célszerű és lehetséges segítséget nyúj
tani.
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A kutatás célul tűzte ki, hogy:
• felméri a magyarországi felsőoktatási intézményekben folyó idegen nyelvű kép

zés főbb jellemzőit;
• elemzi a hazai képet a nyelvhasználat vizsgálatához elengedhetetlenül szükséges 

szempontokból;
• nemzetközi kontextusba helyezve (norvég, dán, finn, svéd, holland adatok) ha

sonlítja össze - azonos szempontok alapján - a magyarországi jellemzőket;
• alapot nyújt további kutatásokhoz a feltárt és leírt eredmények összegzésével.

A kutatás módszere
A 2002 júniusában végzett kérdőíves felmérés célja az volt, hogy a magyarországi fel
sőoktatási intézmények körében információt szerezzünk programszervezőktől és okta
tóktól a teljesen vagy részben idegen nyelvű programokról, az idegen nyelvű általános 
és szakmai kommunikáció nyelvhasználati jellemzőiről, szükségleteiről. A kérdőív 
adatait a válaszadók köréből készített interjúkkal, megfigyelésekkel, valamint doku
mentumelemzésekkel egészítettem ki. Bár a felsőoktatási intézményekben folyó ide
gen nyelvű képzésre csekély számú kutatás irányul, sikerült a témához kapcsolódó finn, 
norvég, dán, svéd és holland kutatási adatokat megismerni (Räsänen, 2000; Hel- 
lekjaer-Westergaard, 2001; Klaassen, 2001), amelyekkel a magyarországi felmérés 
eredményei összevethetők. A kérdőívet már úgy állítottam össze, hogy összhangban áll
jon a témában végzett felmérésekkel, s így lehetővé váljék az azonos szempontok szerinti 
összehasonlítás. Räsänen (2000) kutatása a finnországi Jyväskyläi Egyetemen folyó an
gol nyelvű oktatásra vonatkozik, Klaassen (2001) PhD-disszertációja pedig a hollandiai 
Delfti Műszaki Egyetem angol nyelvű oktatásának - elsősorban az oktatók előadói kom
petenciáinak - vizsgálatával foglalkozik. Hellekjaer-Westergaard (2001) felmérése 20 
norvégiai, 15 svéd, 10 finn és 10 dán felsőoktatási intézmény angol nyelvű képzési prog
ramjainak vizsgálatára irányult. A forrásokból nyert adatokat - egyszerűsítve - skandi
náv adatoknak nevezem a továbbiakban. A felsőoktatási intézményekben folyó, több 
nyelvre is kiterjedő, további felmérésekről, amelyek célja e specifikus képzési forma 
nyelvhasználatának több szempontból történő feltárása és leírása, nincs tudomásom.

A kérdőíves felmérés a következő területekre terjedt ki: tájékoztató adatok, az ide
gen nyelvű képzés jellege, a képzés célja, az oktatószemélyzet bevonása, felkészítés, a 
kurzusok tervezése, a program értékelése, fejlesztési igények.

A tájékoztató adatok összegyűjtésével információt kívántunk szerezni a magyaror
szági felsőoktatási intézményekben folyó idegen nyelvű képzési programok szintjéről 
(egyetemi alapképzés, főiskolai alapképzés, posztgraduális képzés, szakirányú tovább
képzés, doktori képzés vagy egyéb); a képzés nyelvéről (angol, német, francia, orosz, 
egyéb); időtartamáról (néhány hét, 1 félév, 1 év, 1-3 év, 3-5 év, 5 évnél több); az okta
tók, valamint a hallgatók anyanyelvéről (magyar, az idegen nyelvű képzés nyelve vagy 
egyéb). Az idegen nyelvű képzés jellegének megállapításához a kérdések arra irányul
tak, hogy az egész képzés vagy a képzés egy része során milyen tevékenységek folynak 
idegen nyelven (előadás, szeminárium, gyakorlati foglalkozás, diplomatémák vezeté
se, konzultációk, egyéb), milyen időtartamban és arányban. A kérdőív következő kér
dése arra vonatkozott, hogy milyen célból indították az intézmények az idegen nyelvű 
képzést (nemzetközi hallgatóság bevonása, hazai hallgatóság bevonása, a kurzus csere
program része, a szakmai idegennyelv-használat segítése, interkulturális kommuniká-
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ció elősegítése, fejlődő országokkal való együttműködés vagy egyéb). Az oktatósze
mélyzetbevonásának felméréséhez a kérdés arra irányult, hogyan választották ki a kur
zusok oktatóit: a meglévő oktatók saját kezdeményezésből jelentkeztek, a meglévő ok
tatókat felkérték, külső oktatókat szerződtettek vagy egyéb módon. A kérdőív több kér
déscsoportja vonatkozott az oktatók és a hallgatók felkészítésére. Felkészítették-e szer
vezett formában az oktatókat feladataik idegen nyelven történő ellátására; ha igen, mi
lyen módon; a hallgatókat idegennyelv-tudásuk alapján választották-e ki; ha igen, akkor 
ezt hogyan vették figyelembe; felajánlottak-e a képzésben résztvevő magyar, illetve kül
földi hallgatóknak nyelvfejlesztő képzést; ha igen, milyen jellegű képzést. A kurzusok 
tervezésére irányuló részben azt kérdeztük, hogy az idegen nyelvű kurzusokat eltérően 
tervezték-e az anyanyelven tartott kurzusokétól. Amennyiben igen, kértük az eltérések 
közlését. A program értékelése rész a kurzusok megítélését kérte az oktatók, a hallgatók, 
illetve az oktatásszervezők véleménye alapján. Kérdéscsoport irányult annak a megálla
pítására, hogy a programban résztvevő hallgatóknak volt-e idegen nyelvi problémája, mi
lyen arányban, és milyen jellegű problémák merültek fel. Hasonlóképpen kértünk adato
kat az oktatókra vonatkozóan is. A fejlesztési igények felméréséhez azt kérdeztük, hogy 
szükségesnek tartják-e a hallgatók, illetve az oktatók nyelvtudásának vagy egyéb kész
ségeinek fejlesztését, és ha igen, milyen jelleggel és milyen mértékben.

A minta
A kérdőívre 34 intézményből érkezett válasz ( 17 egyetem és 17 főiskola), ami 90 száza
lék fölötti eredménynek tekinthető. Közülük 9 intézmény (4 egyetem és 5 főiskola) je
lezte, hogy jelenleg nem folytatnak idegen nyelvű képzést. Ezenkívül nem lehetett fí-

1. táblázat. A feldolgozott információkhoz adatokat nyújtó intézmények

EGYETEMEK
1. Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest
2. Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (TANOK)
3. Debreceni Egyetem, Debrecen (Orvos- és Egészségügyi Centrum)
4. Szent István Egyetem, Gödöllő (Állatorvostudományi Kar)

5. Miskolci Egyetem, Miskolc (Anyag-és Kohómérnöki Kar, Külföldi Hallgatók irodája)
6. Pécsi Tudományegyetem, Pécs (Általános Orvostudományi Kar, Gyógyszertudományi Kar, 

Közgazdaságtudományi Kar, Pollack Mihály Főiskolai Kar)
7. Semmelweis Egyetem, Budapest (Általános Orvostudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, 

Gyógyszertudományi Kar, Külföldi hallgatók Titkérsága)
8. Szegedi Tudományegyetem, Szeged (Állam- és Jogtudományi Kar, Általános Orvostudományi 

Kar, Gyógyszertudományi Kar)
9. Veszprémi Egyetem, Veszprém (Nemzetközi és Projekttervezési Osztály)

10,'Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba

FŐISKOLÁK

1. Budapesti Gazdasági Főiskola.Budapest (KVIFK, KKFK, PSZFK)
2. Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest (Bánki Donát Főiskolai Kar)
3. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros
4. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém
5. Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest
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gyelembe venni azokat a kérdőíveket sem, amelyek a kutatási téma szempontjából nem 
megfelelő információt nyújtottak, például a lektorátusi tevékenységre, nyelvtanárkép
zésre, műveltségterületi tanítóképzésre, szűkebb szakképzéshez kapcsolódó nyelvfej
lesztésre (óhéber, ógörög) vonatkozóan.

A felmérés során összesen 15 magyarországi felsőoktatási intézmény (10 egyetem 
és 5 főiskola) által nyújtott adatokat vettem figyelembe (45. old., 1. táblázat).

Egy-egy intézmény egyszerre több karra, több nyelven és szinten folyó idegen nyel
vű képzésről is nyújtott információt, amelyeket az adott kategóriáknál külön program
ként tüntettem fel. Összesen 69 angol, német és francia nyelvű (53 egyetemi, 18 főisko
lai szintű) képzési programot dolgoztam fel a következő főbb szakterületeken való cso
portosításban: műszaki, gazdasági, orvosi (gyógyszerészet, állatorvosi), jogi-állam
igazgatási szakterület (2. táblázat).

2. táblázat. A programok elemzésének megoszlása képzési szintek, nyelvek, főbb 
szakterületek között

Szint Nyelv Szakterület Intézmény

Egyetemi Angol Műszaki BMGE, ME VE

Egyetemi Angol Gazdasági BKÁE, PTE

Egyetemi Angol Orvosi DE, PTE, SE SZE

Egyetemi Angol Állatorvosi SZIE

Egyetemi Angol Jogi KGÁE, PPKE

Egyetemi Német Műszaki BMGE

Egyetemi Német Orvosi SE

Egyetemi Német Jogi PPKE, SZE

Egyetemi Francia Műszaki BMGE

Egyetemi Francia Gazdasági BGF, SZIE

Egyetemi Francia Jogi PPKE, SZE

Főiskolai Angol Műszaki BMF

Főiskolai Angol Gazdasági ÁVF, BGF, DF

Főiskolai Német Műszaki DF

Főiskolai Német Gazdasági BGF, SZIE, ÂVF

Főiskolai Német Hittudományi VÉHF

Főiskolai Francia Gazdasági BGF, SZIE

Az idegen nyelvű képzés célja, jellege
A magyarországi felsőoktatási intézményekben az idegen nyelvű képzés indításának 
legjellemzőbb célja a nemzetközi hallgatóság bevonása, ennél kisebb arányban a hazai 
hallgatóság oktatása. Ebből a szempontból eltérés mutatkozik az egyetemi és főiskolai
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szintű képzés között. Míg az egyetemi képzésben erősen dominál a nemzetközi hallga
tóság bevonásának célja, a főiskolai képzésben a hazai hallgatóság bevonása a jellem
zőbb. Ha a magyarországi adatokat az elérhető külföldi (Dánia, Finnország, Norvégia, 
Svédország) eredményekkel vetjük össze (1. ábra), látható, hogy a nemzetközi hallga
tóság megnyerése az elsődleges cél mindenütt, továbbá fontosságot tulajdonítanak 
mind a külföldi, mind a magyarországi programokban az interkulturális kommuniká
ció, a nyelvtanulás elősegítésének. A vizsgált külföldi intézményekben a kurzusok je
lentős többsége nemzetközi csereprogram része, míg ez az arány jóval alacsonyabb a 
hazai képzésben.

A programok célja 
%-ban

1. ábra. A magyar és skandináv programok célja

Ezenkívül külföldön markánsan jelentkezik a fejlődő országokkal való együttműködés 
is. Megfigyelhető tendencia külföldi egyetemeken (például Hollandiában), hogy a két
fokozatú képzés szintjén erősítik és kiterjesztik az angol nyelvű képzést, míg az alsóbb 
fokozatú képzésben elsősorban hazai hallgatók intenzív felkészítése folyik arra, hogy 
később bekapcsolódhassanak az idegen nyelvű programokba.

A 69 hazai program részletes elemzése alapján megállapítható, hogy a magyaror
szági felsőoktatási intézményekben jelentős arányban és sokféle formában folyik ide
gen nyelvű (angol, német, francia) képzés. A vizsgált egyetemi és főiskolai szintű prog
ramok többsége hosszabb időtartamú (3-5 év) alapképzés, ugyanakkor nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy idegen nyelvű képzést ajánlanak az intézmények posztgraduális, 
doktori, szakirányú, valamint egyéb (például rövidebb tanfolyamok) képzési formák
ban is. Az idegen nyelvű képzés nyelve túlnyomórészt angol (48. old., 2. ábra). Különö
sen jellemző ez az egyetemi képzésre, ahol az angol nyelvű programok aránya kiugróan 
magas a német, illetve francia nyelvű programok számához képest.
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Az idegen nyelvű képzés nyelve

2. ábra. Az idegen nyelvű képzés nyelve

Az adatokból megállapítható, hogy az oktatók anyanyelve - valamennyi képzési for
mában - döntő többségben magyar (3. ábra)

Az oktatók anyanyelve 
%-ban

3. ábra. Az idegen nyelvű képzés oktatóinak anyanyelve
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A hallgatók anyanyelve az összesített adatok szerint - egymástól alig eltérő arányban - 
magyar, illetve a képzés nyelvétől eltérő idegen nyelv (4. ábra).

A hallgatók anyanyelve 
%-ban

4. ábra. Az idegen nyelvű képzés oktatóinak anyanyelve

Árnyaltabb kép mutatkozik azonban, ha a hallgatók anyanyelvét a különféle programok 
közötti összehasonlításban vizsgáljuk. Míg az egyetemi angol nyelvű képzésben kiugró 
többségben vesznek részt nem magyar anyanyelvű hallgatók, addig ez az arány ellenke
ző képet mutat a magyar anyanyelvű hallgatók javára valamennyi egyéb szintű és nyel
vű képzésben. Igen alacsony azoknak a hallgatóknak az aránya, akiknek az anyanyelve 
egyben a képzés nyelve is.

Az idegen nyelvű képzés tervezése és megvalósítása
A magyar és az idegen nyelvű képzés között jelentős különbségek vannak, amelyek az 
idegen nyelv tannyelvként való használatára vezethetők vissza. A résztvevők (hallga
tók, oktatók, oktatásszervezők) közötti különböző szintű és minőségű kommunikáció
ból, általános és szakmai idegennyelv-használatból erednek azok a lényeges különbsé
gek, amelyek szakmai-tartalmi, nyelvi-kommunikációs, pedagógiai, interkulturális, 
valamint szervezési szempontok alapján csoportosíthatók. Ezeket a különbségeket a 
programok tervezésekor és megvalósításakor - néhány kivételtől eltekintve - sem a ha
zai, sem a külföldi intézmények nem veszik kellő mértékben figyelembe. A felmért ma
gyarországi programok kevesebb mint a fele (41 százalék), míg a skandináv programok 
mindössze 26 százaléka tervezi eltérően kurzusait az anyanyelvű képzéshez képest. 
Véleményünk szerint ezzel a hiányossággal magyarázható az a jelenség, hogy míg a ha-
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zai képzési programok túlnyomó része igen pozitívan értékelhető az oktatók, oktatás
szervezők és hallgatók megítélése szerint, addig olyan nyelvhasználati problémákról is 
jelzések érkeztek (mind a hallgatókra, mind az oktatókra vonatkozóan), amelyek a 
nemzetközi versenyben lényeges minőségi képzés szempontjából nem elhanyagolha
tóak. A programokban a közösen használt idegen nyelven folytatják a képzéshez kap
csolódó tevékenységeket (előadás, szeminárium, gyakorlati foglalkozás, diplomamun
ka vezetése, konzultáció és egyéb idegen nyelvű tevékenység) nagy arányban és jelen
tős időtartamban. Az idegen nyelvű diskurzus legfontosabb jellemzője, hogy a jelentés 
megértetése érdekében az anyanyelven folytatott oktatáshoz képest minőségileg eltérő 
módon folyik a kommunikáció a résztvevők (oktatók és hallgatók) között. Az idegen 
nyelv használata befolyásolhatja a közvetített tartalom mennyiségét és minőségét, az 
oktatási stílust, az oktatók és a hallgatók tanítási illetve tanulási stratégiáit.

A válaszadók alig több mint a fele adott igenlő választ arra a kérdésre, hogy a hallga
tókat idegennyelv-tudásuk alapján választották-e ki. Azok a programok, amelyekben 
figyelembe vették a hallgatók idegen nyelvi felkészültségét, a kiválasztást túlnyomó
részt elbeszélgetés, nyelvvizsga-bizonyítvány (igen gyakran TOEFL és egyéb nemzet
közi vizsgák), valamint írásbeli vizsga alapján végezték. A magyarországi idegen nyel
vű képzés minőségéhez bizonyára hozzájárult, hogy a hallgatóknak jelentős arányban 
ajánlottak fel nyelvfejlesztést (valamivel többet a külföldi, mint a magyar diákok szá
mára). Ugyanakkor hasonló arányban érkeztek nemleges válaszok is, vagyis a képzés
ben résztvevő hallgatók felének nem nyújtottak nyelvfejlesztési lehetőségeket. A fel
ajánlott nyelvfejlesztő képzések tartalma a külföldi hallgatók esetében főleg magyar 
nyelvhasználat, kisebb mértékben szakmai, tanulmányi nyelvhasználat, és csak ezek
nél alacsonyabb arányban interkulturális ismeretek. A magyar hallgatók számára nyúj
tott képzés tartalma elsősorban a szakmai nyelvhasználat, valamint az általános nyelv
fejlesztés területeire terjedt ki, és közel azonos - de a külföldi hallgatókéhoz képest va
lamelyest alacsonyabb - arányban szerepelt tanulmányi célú nyelvhasználat és 
interkulturális ismeretek. Az idegen nyelvű képzésben résztvevő magyar hallgatók tö
redéke részesült csak magyar nyelvfejlesztésben. Az anyanyelvű szakmai nyelvhasz
nálat szempontjából pedig fontos lenne e specifikus oktatás keretében, hogy a hallgatók 
ne csak idegen nyelven, hanem anyanyelvükön is képesek legyenek szakmájuk magas 
szintű gyakorlására.

Az idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatók 
nyelvhasználati problémái
A felmérés eredményei ráirányítják a figyelmet arra, hogy az idegen nyelvű képzés ha
tékonyságát akadályozó nyelvhasználati problémák mutatkoztak mind a külföldi, mind 
a hazai magyar anyanyelvű hallgatóknál (5. ábra). Komoly problémákat a válaszadók 
ugyan csak alacsony, de mégsem elhanyagolható arányban jeleztek, amelyek az idegen 
nyelvű tanulmányok során végzett tipikus nyelvhasználati tevékenységekhez kötőd
nek: vitákban való részvétel, szóbeli előadások, előadások megértése, olvasás, kommu
nikáció az oktatókkal, dolgozatok, diplomamunka írása. Nagy arányban utaltak arra, 
hogy még a nyelvtudásuk alapján kiválasztott magyar és külföldi hallgatóknak is van 
problémája az előadások megértésében, valamint - jellemző módon - a produktív, első
sorban szóbeli nyelvhasználathoz kötődő idegen nyelvű tevékenységekben. Az inteijúk 
és megfigyelések alapján figyelemre méltó, hogy még a képzés nyelvét anyanyelvként
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használó hallgatóknak is problémát jelent a szakmai konvenciók alapján folytatott ta
nulási tevékenységek végzése (tudományos írásművek elkészítése), interkulturális kü
lönbségek értelmezése.

A hallgatók nyelvi problémái 
%-ban

%

5. ábra. A magyar (H) és skandináv (S) programokban a hallgatók nyelvi problémái

Az idegen nyelvű képzésben résztvevő oktatók 
nyelvhasználati problémái
A felmérés szerint a magyarországi programok 35 százalékában az oktatóknak semmi
lyen nyelvi problémája nem volt, ezzel szemben a skandináv programokban ez az arány 
60 százalékot tett ki. A nyelvi problémát jelzett esetekre vonatkozó összehasonlítás a

Az oktatók nyelvi problémái 
%-ban

6. ábra. A magyar (H) és skandináv (S) programokban az oktatók nyelvi problémái
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6. ábrán látható (51. old.). Feltűnő, hogy a vizsgált készségek (általános folyékonyság, 
szókincs, előadások, írás) problémás eseteinek megoszlása a skandináv felmérés sze
rint eléggé egyenletesnek mondható. Például a komoly problémák esetében a progra
mok mintegy 7 százalékára, míg a kisebb arányú problémáknál a programok mintegy 
40 százalékára tehető. A magyar oktatók esetében komoly probléma csupán az írásnál 
jelentkezik, az is csak a nehézséget feltüntető programok 4 százalékában. A „valamely” 
címszó alatt összegez kisebb problémák megoszlása pedig lépcsőzetes. Kiugróan ma
gas az általános folyékonyság (a problémát jelző programok 76 százalékában), ezt kö
veti a szókincs (51 százalék), az előadások (40 százalék) és az írás (9 százalék). Megál
lapítható, hogy a magyar oktatók esetében - bár nagyobb arányban jelentkezik nyelvi 
probléma - azok súlyossága nem nagyobb, mint a skandinávoké.

A nyelvfejlesztés szükségessége
Hallgatók
Annak ellenére, hogy a felmért programok 54 százalékában a hallgatókat idegen- 
nyelv-tudásuk figyelembevételével választották ki, az idegen nyelvű képzésben 
résztvevő hallgatók nyelvtudásának fejlesztését egyértelműen szükségesnek tartja a 
válaszadók 81 százaléka, azaz túlnyomó része. A többség véleménye szerint jelentő
sen vagy erősen kell fejleszteni interkulturális kommunikációs kompetenciájukat, va
lamint a következő tevékenységekhez szükséges tanulmányi készségeket: szóbeli 
szereplés, csoportmegbeszélés, íráskészség, előadások megértése. A fejlesztendő te
rületek közül némileg kiugrik a szóbeli szereplés fontossága, ezt követi az olvasott 
szöveg értése.

Oktatók
Az oktatóknak bármely jó tanárra jellemző módszereket kell alkalmazniuk, azonban az 
idegen nyelvű képzésben bizonyos módszereket és eljárásokat hangsúlyozottabban és 
minőségileg eltérő módon az anyanyelven folytatott oktatáshoz képest. Megnő az in
terakciók szerepe, és fontossá válik a hallgatók aktivizálásának képessége. A jelentés 
megértetése érdekében sokkal szélesebb módszertani arzenállal kell rendelkezniük, 
aminek egyszerre nyelvi és pedagógiai vonatkozása is van. Az idegen nyelven oktató
nak képesnek kell lennie arra, hogy ugyanazt a közvetítendő tartalmat többfélekép
pen is ki tudja fejezni (ismétlés, parafrázis, példákkal való alátámasztás, definiálás, 
szinonimák használata). Nagy jelentőséget kap a megértés ellenőrzésének módja is. 
A tartalomközvetítésben lényeges a világos szerkezeti felépítés, a kulcsszavak ki
emelése, retorikai jellemzők használatának hatékony stratégiái. Megnő a nem verbá
lis kommunikáció, így a szemléltetés szerepe is. Az idegen nyelvű képzés egyben 
interkulturális kommunikáció is, ahol a különféle hátterű diskurzus-közösségek in
terakcióiban a rejtett üzenetek dekódolási képessége is fontos szerepet kap. Még azon 
hallgatók számára is fontos a szakmák kultúrájának, konvencióinak közvetítése (pél
dául tudományos publikációk produkciójának és recepciójának szabályai), akiknek 
anyanyelve a képzés nyelve. A nemzetközi hallgatóság együttes oktatása esetén igen 
fontos, hogy a többnyelvű, többkultúrájú résztvevők (mind a külföldi, mind a ma
gyar hallgatók esetében) interkulturális nyelvi kompetenciájának fejlesztésére is jus
son lehetőség, mégpedig a felmérés által jelzett mértéknél jóval magasabb arányban. 
A nyelvhasználati és didaktikai készségekkel együtt jelentős hangsúlyt kap a múl-
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tikulturális kommunikációra való képesség is. A fenti képességek és készségek azon
ban nincsenek automatikusan jelen mindössze azáltal, hogy a képzés idegen nyelven 
folyik.

Következtetések és ajánlások
• Az idegen nyelvű tartalom elsajátítás együtt jár a nyelvhasználat fejlődésével is. 

Ennek figyelmen kívül hagyása azt jelenti, hogy nem aknázzuk ki teljesen ezen 
specifikus képzési forma lehetőségeit.

• A felsőoktatási intézmények készüljenek fel arra, hogy minél több idegen nyelvű 
programjuk felajánlható legyen a magyar, valamint a külföldi hallgatók számára 
is. Jelenleg kevés a csereprogramok aránya, holott az várható, hogy a jövőben vi
szonossági alapon fogadják külföldön a magyar hallgatókat.

• Célszerű, hogy az intézmények - az angol nyelvű programokon kívül - lehetőség 
szerint bővítsék az oktatási nyelvek körét.

• A programok tervezésekor nyelvfejlesztési célt is ki kell tűzni, mivel csak ezáltal 
kerül fókuszba a tananyagok és az oktatás tartalmának megértését akadályozó 
nyelvi problémák létezése.

• A magyarországi felsőoktatási intézményekben vizsgált idegen nyelvű képzési 
programok résztvevőinek (oktatók, hallgatók) döntő többsége számára a képzés 
nyelve nem anyanyelv, hanem idegen nyelv, amelynek nyelvhasználati következ
ményei jelentősen befolyásolják a programok megvalósítását. Ezeket a hatásokat 
célszerű a programok tervezésekor figyelembe venni.

• A magyar és az idegen nyelven folyó szakemberképzés között lényeges különbsé
gek vannak, amelyek nyelvi-kommunikációs, pedagógiai és interkulturális kü
lönbségekre vezethetők vissza. Ezeken a területeken specifikus kompetenciákra 
van szükség a képzés hatékonysága érdekében, amelyeket ugyancsak célszerű fi
gyelembe venni a programok tervezésében.

• A idegen nyelvű tanítási és tanulási tevékenységekhez szükséges képességek és 
készségek nincsenek automatikusan jelen mindössze azáltal, hogy a képzés ide
gen nyelven folyik, ezért célszerű segítséget nyújtani a sikeres idegen nyelvű kép
zéshez szükséges szervezői, oktatói és hallgatói kompetenciák kialakításához és 
fejlesztéséhez.

• A programok teljes időtartama során szem előtt kell tartani és tudatosítani szükséges 
az idegen nyelv tannyelvként való használatának következményeit. Ehhez segítséget 
nyújthatnak az idegen nyelvet (szaknyelvet) oktató és kutató csoportok azáltal, hogy 
nyelvpedagógiai-didaktikai módszerek alkalmazásával oktatási (tanítási és tanulási) 
stratégiákat dolgoznak ki és ajánlanak fel a különböző programokhoz.

• A nyelvi problémák megoldása érdekében modulszerű nyelvfejlesztő programok 
széles választékát kell kidolgozni és biztosítani mind a hallgatók, mind pedig az 
oktatók és oktatásszervezők számára, hogy a nyelvfejlesztésre igényt tartók segít
séget nyújtó forrásra találjanak.

A modulok tartalma hallgatók számára
A hallgatók számára felajánlandó modulok lehetséges tartalma a következő területekre 
terjed ki: a célnyelvhasználati szituációkban jellemző tanulási tevékenységek elvégzé
séhez szükséges kompetenciák fejlesztése; idegen nyelvű tanulmányi készségek (elő-
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adások értése, jegyzetelés, vizsgázás, tudományos írásművek elkészítése, szóbeli elő
adások, vitákban való részvétel); szakmai nyelvhasználat; tanulási stratégiák; inter
kulturális ismeretek, készségek; szakmai anyanyelvi kompetencia fejlesztése; magyar 
szakmai nyelvhasználat és szakmai konvenciók ismerete.

A modulok tartalma oktatók számára
Az oktatók számára felajánlandó modulok lehetséges tartalma a következő területekre 
terjed ki: a célnyelvhasználati szituációkban jellemző oktatási tevékenységek elvégzé
séhez szükséges kompetenciák fejlesztése; magabiztos általános és szakmai nyelvhasz
nálat; a tanulás irányításához szükséges nyelvhasználat; az idegen nyelvű oktatási cé
lok és módok választékának tudatosítása; a jelentés megértetésének sokféle módja a di
ákok nyelvi és szakmai felkészültségének szintje szerint (ismétlés, parafrázis, példák
kal való alátámasztás, definiálás, szinonimák használata, előadások szerkezeti felépíté
se, kiejtés, hangsúlyozás, intonáció, nem verbális kommunikáció); pedagógiai-didak
tikai képességek: interakció teremtésének és kezelésének módjai, a megértés ellenőrzé
se, a szemléltetés funkciója, módjai, hatása, a különböző idegen nyelven végzett tevé
kenységek és feladatok eltérő követelményeinek tudatosítása; interkulturális készsé
gek, többnyelvű, többkultúrájú hallgatóság rejtett üzeneteinek dekódolási képessége; a 
magyar konvencióknak megfelelő szakmai kultúra közvetítésének képessége nemzet
közi hallgatóság számára.

• Célszerű növelni azokat a lehetőségeket, amelyekkel a többnyelvű, többkultúrájú 
résztvevők jelenléte nyelvfejlesztési célokra használható ki.

• Kívánatos, hogy az idegen nyelvű képzésben részt vevő magyar hallgatóknak is 
lehetőségük legyen a magyar nyelvhasználat fejlesztésére.

• A magyarországi idegen nyelvű képzésben már sok jó tapasztalat halmozódott fel, 
amelynek a megosztása hasznos lehet minden intézmény számára.
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