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nyelvoktatás a felsőfokú gazdasági 

képzésben
Bevezetés
Olyan szakembereket képezni, akik a munkavégzéshez és egy idegen országban való 
boldoguláshoz megfelelő nyelvtudással rendelkeznek, ma sürgetőbb követelmény a ma
gyar oktatásban, mint bármikor volt.

A felsőoktatásnak továbbra is nagy a felelőssége abban, hogy diplomásaink élni 
tudjanak az Európai Unióbeli tagságunk és általában a globalizáció nyújtotta lehetősé
gekkel, és a szűkülő pénzügyi feltételek ellenére keresnie kell a megoldásokat és mód
szereket a szakmák gyakorlását elősegítő nyelvtudás elsajátíttatására.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán nem jelent merőben új 
módszert a tartalomalapú nyelvoktatás. Az Üzleti Kommunikáció és Idegennyelvi Tan
szék egy oktatócsoportja (Borgulya Istvánná, Metz Éva, Sümeginé Dobrai Katalin és 
Somogy vári Márta) a kilencvenes évek végén jelentették meg a Bankkenntnisse L és 
//. tankönyvet, amely már címében is jelezte: itt nem hagyományos gazdasági szak
nyelvi könyvet vesz a kezébe a nyelvtanuló. A könyv banküzemtant tanít német nyel
ven, de mivel szerzői felsőfokú gazdasági végzettségű nyelvtanárok, a didaktika fel
építésekor egyszerre vettek figyelembe banki szakismeret-átadási és nyelvtanulási, 
nyelvgyakorlási szempontokat is. Innen vezetett az út a Wirtschaftskenntnisse auf 
Deutsch 2004-es megjelentetéséhez, (szerzői: Sümeginé Dobrai Katalin, Borgulya 
Istvánné, Renate Jakob és Mátyás Judit). E könyv a német Berufsakademie szakmai 
szintjén ad át gazdasági és gazdaságföldrajzi ismereteket úgy, hogy szem előtt tartja, a 
könyvet nem anyanyelvűek forgatják, hanem olyan egyetemi hallgatók vagy szakem
berek, akik egyszerre gyarapítják szakmai és nyelvi ismereteiket. A szerzők tehát gaz
dasági és idegen nyelvi didaktizálási szempontokat ötvöztek munkájukban.

A „Világ - Nyelv Nyelv + Szakma felsőfokon” pályázat támogatását „Gazdasá
gi kommunikáció az Európai Unióban - német nyelven” című programjuk nyerte el, 
amely az „Európa Unió - Üzleti tanulmányok” egy szakirányi modulját dolgozza ki 
német nyelven. A modulban tovább mélyül a szakmai tartalom. A modul tárgyai Euró
pai Uniós ismereteket: Az EU intézményrendszere és politikái; Az Európa-eszme tör
ténete; Magyarország az Európai Unióban; a német nyelvű uniós országok (Németor
szág és Ausztria) gazdaságföldrajzát; európai kultúra-ismereteket, továbbá üzleti tár
gyalást foglalnak magukban.

Jelen írásunk a MANYE XV. kongresszusán 2005. április 9-én Miskolcon elhangzott előadás
nak a bővített változata. (A szerzők.)
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A tartalomalapú nyelvoktatás és a felsőoktatás
A második nyelv elsajátítása terén a content-centered language learning/content based 
language instruction / integrated language and content instrucion / content and lan
guage integrated learning nem napjaink metodikai újítása. A „Content and Language 
Integrated Learning” és a „Content-Based Instruction” kérdésével egy nemrég publi
kált áttekintő tanulmány is foglalkozik (Trichter Borbála Mária 2005).

Németországban az 1960-as évek végén jelenik meg a kétnyelvűség a középiskolai 
tantervekben: bizonyos tartalmak, szakterületek ismeretei, mint a földrajz, a történe
lem, a politika, a társadalom-, állam-, gazdasági és kultúraismeretek a tanult idegen 
nyelven kerülnek be az oktatási programokba „Sachkundenunterricht” megjelöléssel. 
Céljuk a bilinguális és bikulturális kompetencia kialakítása. Ezekben az oktatási prog
ramokban, vagyis a tartalomalapú nyelvoktatásban az elsajátítandó idegen nyelv is
meretközvetítőként, médiumként, olyan hordozóként jelenik meg, amely a szakismeret 
gyarapodását szolgáló tartalmak átvételét teszi lehetővé. A nyelvelsajátításnak az a 
lényege, hogy a tanulók a szakismeret megfogalmazásához szükséges kifejezésmód 
birtokába jussanak. Ezért elsősorban nyelvi struktúrák, adott témákhoz kapcsolódó 
szakkifejezések elsajátítása és a tartalmak szavakba öntésének gyakorlása a cél. A 
módszer hívei felhívják a figyelmet a terminológiai kétnyelvűség fontosságára, vagyis 
arra, hogy az idegen nyelven elsajátított terminológiával párhuzamosan el kell sajátí
tani a szakszavakat és -kifejezéseket az anyanyelven is1 (Krechel 1995). A teljesítmény 
értékelésében a hangsúly a tartalmi oldalon van: a szakmai ismeret, a szakmai fogal- 
miság pontossága és a szaknyelvi terminológia képezik az értékelés lényegét.

A magyarországi két tannyelvű gimnáziumok ugyanezeket az elveket követik.
Krashen 1982-ben közzétett könyve az Egyesült Királyságban váltott ki érezhető 

hatást az integrált tartalom- és nyelvoktatásban, a nyelvelsajátítás minden szintjén. 
Krashen szerint a második nyelv elsajátítása akkor a legsikeresebb, ha a feltételek azo
nosak az első nyelv elsajátításának körülményeivel, vagyis, ha az oktatás középpont
jában a jelentés és nem a forma áll, ha a „nyelvi input” a tanuló szintjén vagy kissé 
afölött áll és, ha mód van arra, hogy a nyelvet szorongásmentes környezetben értelmes 
módon használhassák, például többlettudáshoz, új ismeretekhez juttat hozzá.

Crandall 1992-aben azt írja, hogy az amerikai iskolák minden szinten soknyelvűnek, 
sokféle rassz és sok etnikum gyerekei keverednek az osztálytermekben. Ez tette szük
ségessé, hogy a nyelvi kisebbségekkel számolva olyan tanprogramokat dolgozzanak 
ki, amelyek integrálják a nyelv és a tartalmak/ismeretek átadását (Crandall 1992).11

A középiskolai tartalmi alapú nyelvoktatásban a tananyag főként általános művelt
ségi szintű társadalomtudományi, földrajzi ismereteket tartalmaz és az idegen nyelv 
eme ismeretek megszerzésének eszköze. Oktatói nyelvtanárok, vagy nyelv- és szak
tanárok együtt.

A felsőoktatásban a „tartalom” egyre mélyül, ezért megalapozott szakismeret-ala
pú nyelvoktatásról beszélünk. Hazai körülmények között a szakismeretek idegen nyel
ven történő elsajátítása arra a valós külföldi helyzetre hasonlít, amikor főiskolásaink, 
illetve egyetemistáink külföldi egyetemeken látogatnak órákat. Minthogy a hallgatói 
mobilitási programok következtében egyre több külföldi diák vesz részt hazai oktatási 
programjainkban, és így az előadásokon és szemináriumokon együtt tanulhatnak kül
földiek és magyarok, az idegen oktatási nyelv természetes ismeretközlő és kommuni-
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kációs eszközzé válik, eltűnik a nyelvoktatásnak az a mesterséges volta, amikor ma
gyar anyanyelvű oktató és magyar anyanyelvű diákjai idegen nyelven kommunikálnak.

Több felnőttkori pszichikai adottság kedvezően hat a szakismeret-alapú nyelvok
tatásra: a választott szakmához kötődő ismeretek elsajátítása erősen motiváló, a fiatal 
felnőttek otthonosan bánnak a korszerű információs technológiai eszközökkel, szíve
sen gyűjtenek forrásanyagot az Internetről, lelkesednek a multimédia előnyeiért, élve
zik a prezentációk előkészítése során az alkotó tevékenységet. Ennek köszönhetően 
nemcsak a szakismeret gyarapszik, hanem a nyelvelsajátítás is eredményesebb.

A felsőfokú képzésben a szakismeretek átadásához a tudományterület mély isme
retére van szükség, ezért e módszer alkalmazása szigorú szakmai feltételeket támaszt. 
Míg a tartalomalapú nyelvoktatást jól felkészült nyelvtanárok végzik, a szakismeret
alapú nyelvoktatásra a kétdiplomás (nyelvtanári és valamely más diszciplína terén szer
zett diploma birtokosa) a legalkalmasabb, aki egyszerre van birtokában az idegen nyelvi 
készségek fejlesztési módszereinek és a szakterület ismereteinek.

A szakismeret-alapú nyelvoktatás feltételei
Ahhoz, hogy a szakismeret-alapú nyelvoktatás hatékonyan működjön, a következő 
előfeltételeket kell biztosítani:

- Szükség van olyan oktatókra, akik egyszerre rendelkeznek szakismeretekkel a vá
lasztott területen és az oktatáshoz szükséges nyelvismerettel. Ez olyan módon ér
hető el, hogy az idegen nyelven történő szaktárgyoktatásba a szaktanszékek (pl. 
Vállalatgazdaságtan, Pénzügy stb.) idegen nyelven előadóképes oktatóit vonják 
be. Nehézsége, hogy a szaktanszékek oktatói nem rendelkeznek nyelvoktatási 
képzettséggel, a szakismeret és nyelvelsajátítás kettős célja így csak nyelvtanári 
közreműködéssel érhető el, ami növeli az oktatási költséget.

Történhet a szakismeret-alapú nyelvoktatás olyan módon is, hogy nyelvtanári vég
zettségű oktatók szereznek magas szintű, más diszciplínákhoz kötődő szaktantárgyi 
(például gazdasági, üzleti, biológiai, műszaki stb.) ismereteket. Ez egyszeri jelentős 
költséggel járó megoldás, hiszen egy második diploma megszerzését, igényes poszt
graduális képzést tesz szükségessé.

Amennyiben a tartalomalapú nyelvoktatást az információs technológia lehetősége
inek kihasználására alapozzuk, az oktatókkal szemben alapvető elvárás, hogy rendel
kezzenek a szükséges eszközhasználati jártasságokkal.

- Fontos előfeltétel a tananyagok biztosítása, a célt szolgáló megfelelő tananya
gok előkészítése. Az elektronikus segédanyagpark kiépítése induláskor rendkí
vül időigényes, később is folyamatos „karbantartást” igényel, de a befektetett 
munka megtérül az eredményesség révén.

- A Világ - Nyelv pályázati kiírásban (is) előnyben részesített multimédiás alkal
mazásokra, elektronikus segédanyagokra építő módszer bevezetéséhez megfele
lő technikai infrastruktúrára van szükség. Ebbe beletartozik a tantermek felsze
reltsége Power Point vagy más elektronikus szemléltetést lehetővé tevő beren
dezéssel (LCD projektor), Internet-csatlakozással, egyéb szemléltető eszközökkel.

- Továbbá szükség van a szakismeret-alapú nyelvoktatást lehetővé tevő hallgatói 
célcsoportokra, akik elegendő szaktárgyi ismerettel és megfelelő szintű nyelv
tudással rendelkeznek.
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A fejlesztő team a koncepciót a húsz éves egyetemisták életkori pszichikai sajátos
ságaira építve dolgozta ki, amely feltételezi, hogy

- az egyetemisták motiváltak szakismeretek megszerzésében, bővítésében;
- rendelkeznek olyan szakismereti alapokkal, amelyekre további, mélyebb szak

specifikus ismereteket építeni lehet;
- képesek a magyar és idegen nyelven szerzett ismeretek szintézisére;
- nyitottak az új tanulási módszerek iránt;
- hozzáértéssel és érdeklődéssel kezelik az elektronikus adathordozókat;
- erősen motiváltak Internetes anyagok gyűjtésében és feldolgozásában;
- szakmai karriertervezésük motiválja őket prezentációs és vitakészségük fejlesz

tésében;
- rendelkeznek olyan szintű idegennyelv-tudással, amely lehetővé teszi szakisme

retek elsajátítását és a szakismeret elsajátításával párhuzamosan összetettebb 
idegen nyelvi kommunikációs készség fejlesztését.

A „Gazdasági kommunikáció az Európai Unióban - 
német nyelven" című Világ - Nyelv projekt
A projekt azt tűzi ki célul, hogy a négy féléves képzés során a német modul keretében 
szakismereteket és készségeket sajátítsanak el a hallgatók, és ezzel párhuzamosan fej
lesszék idegennyelv-tudásukat, ami jó esélyt biztosít az Európai Unió gazdasági fo
lyamataiba történő bekapcsolódásra. A hallgatók a modul tantárgyait választva német 
nyelven ismerhetik meg az Unió intézményrendszerét és a közösségi politikákat, vala
mint az Unió működését; a német nyelvű uniós országok gazdasági földrajzát és gaz
dasági ismérveit; az európai nemzeti, gazdasági és vállalati kultúrákat, az egységes 
Európáról az évszázadok során kialakított eszméket, valamint gyakorlatot szereznek 
német nyelven kis előadások tartásában, nyilvános szereplésben, tárgyalásokban - 
megismerve a kultúraközi kommunikáció buktatóit is.m

A szakismeret-alapú nyelvoktatás eszközei és módszerei, 
a fejlesztendő kompetenciák és készségek
A projekt módszere összetett és változatosságot tart szem előtt. Ennek következtében 
többféle eszközt használ és a fejlesztendő készségek széles körét veszi célba.

Használ autentikus célnyelvű (a cél nyelven, anyanyelvi szerzők által anyanyelvi 
célcsoportnak írt) tan-, illetve szakkönyveket. Ezek az otthoni felkészülést, elsősorban 
a globális olvasást szolgálják. Az otthoni tanulmányozásra hétről hétre feladott anya
gok 3-10 oldal terjedelműek.

Fontos eszköze az Internet, amely friss, specifikus információk, vizualizáló elemek: 
táblázatok, képek, mozgóképek letöltését és tanórai hasznosítását biztosítja. Az Internet
használat részben az otthoni feladatokhoz nélkülözhetetlen, részben beépíthető (a tan
terem közvetlen csatlakozása révén) a tantermi foglalkozásba is. A linkeket a hallga
tók sok esetben megkapják, sok esetben azonban nekik kell a kereső programok révén 
adatokhoz, információkhoz jutniuk.

Sajátossága az intranetén hozzáférhető sajátfejlesztésű multimédiás tananyag, amely 
a tematikákon, a foglalkozások PP-s vázlatain túlmenően „szöveggyűjteményt” és 
glosszáriumot is tartalmaz.
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A multimédiás megoldás alapelvei
A multimédia a tanároknak szóló tananyagok, segédanyagok és módszertani útmuta
tók kiadásához könnyen és költség-hatékony an sokszorosítható megoldást kínál. A 
multimédia nagy előnye, hogy a könyveknél vagy füzeteknél sokkal több anyagot tar
talmazhat, ezek az anyagok terjedelmükben is különbözőek lehetnek, s ez nem okoz 
különösebb gondot a szerkesztés során. A logikusan felépített kezelőfelület lehetősé
get ad az egyes tantárgyak közötti gyors váltásokra, ezzel a tanár aktívan beépítheti a 
saját tantervébe a más tantárgyaknál már elsajátított, illetve később elsajátítandó anya
gokat. A multimédia a mozgóképek segítségével bepillantást adhat a hallgatóktól el
várt produkciókba, akár egyes órák konkrét lefolyásába is. A számítógépes dokumen
tumok azoknak a tanároknak a munkáját könnyítik meg legjobban, akik számítógépen 
készítik el saját óravázlataikat, Internetről letöltött anyagokat és Power Pointos prezen
tációkat használnak.

A multimédia felépítése
A fenti elveken felül a multimédia szerkezete kialakításának legfontosabb szempontja 
az volt, hogy a tárgyat oktató tanár napi munkáját megkönnyíthessük. A multimédia 
tartalomjegyzék oldalról elérhetők az egyes tantárgyak főoldalai, illetve minden oldalról 
elérhető a glosszár, amely az EU-val kapcsolatos terminológia német nyelvű értelme
ző szótáraként funkcionál. Az egyes oldalak főoldalai csak azokat a menüpontokat 
tartalmazzák, amelyek az adott tantárgyhoz szükséges dokumentumokat hívják be. Ezek 
közül minden tantárgynál megtalálható a tantárgyleírás és az egyes órák anyagát fel
dolgozó Power Pointos prezentáció, amelyet a tanár saját maga kibővíthet, vagy válto
zatlan formában is felhasználhat. Tantárgyaktól függően találunk feladatokhoz, a tan
tárgy oktatását megalapozó metodológiához, további internetes linkekhez vezető ol
dalakat is.

A kommunikációs tantárgyak esetében két filmbejátszás érzékelteti az órákon el
várt hallgatói teljesítményt. Egy hallgató órai prezentációját, illetve egy anyanyelvi 
beszélővel folytatott rövid társalgást tartalmaz a multimédia. Ez a szegmens bemutat 
egy tanácsadást is, amelyben hallgatók egy csoportja ad felvilágosítást egy külföldi 
érdeklődőnek arról, hogy milyen lehetőségei vannak egy külföldi magán felsőoktatási 
intézménynek a magyar oktatási piacon való megjelenésre. Ennél a szituációnál a 
megérkezés, a köszöntés, a „small talk” fázisát több variációban is bemutatjuk.

A multimédia hozzáférhetősége
A multimédia webes felületen jelenik meg azért, mert így mindenki számára könnyen 
hozzáférhető, nincs szükség külön működtető programra és könnyen betölthető az 
egyetemi intranetes rendszerbe. A program használatakor egyedül a mozgóképes fáj
lok lejátszása okozhat gondot, de a legtöbb számítógépen könnyen frissíthető a Media 
Player a magasabb verziójú (legalább 10.0) programra.

A webes felület már ismert a felhasználó számára, hiszen nap mint nap mindenki 
használja a különböző böngészőprogramokat (Opera, Firefox, Explorer), s ez meggyor
sítja a tananyaggal történő napi munkát is.
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Kreativitást igénylő feladatok
Nagy szerepet kap a hallgatók órai szereplésében a prezentáció', a hallgatók hétről hétre 
Power Pointos szemléltetéssel kísért prezentációt tartanak. A megoldandó feladatok 
között sok az összehasonlító, az önálló vélemény alkotására késztető, így vitára alapot 
adó feladat. A vitakészség fejlesztése a kiemelt célkitűzések közé tartozik.

A munka a tanulási és nyelvgyakorlási módszerek széles kombinációjára épít: A ki
fejezetten tartalom-közvetítő tárgyak oktatása (mint Az Európa-eszme története) ha
gyományos előadás és szeminárium formában folyik. Itt nagy szerepe van a hallás utáni 
értésnek, az előadás-jegyzetelésnek, a globális olvasásnak. A legtöbb tárgy oktatása 
azonban állandó interaktivitást feltételez, amit globális szövegolvasás, tematikus in
formációgyűjtés egyénileg felkutatott forrásokból, a szerzett információk rendszerbe 
foglalása, tömörítése, szakmai kérdések megválaszolása, képi, grafikus információk 
verbális értelmezése, verbális információk grafikussá alakítása előz meg, majd a tan
órán esetbemutatás, videofelvétel-készítés, annak alapján önértékelés, valamint mások 
értékelése, önálló álláspontok kifejtése, ellentétes vélemények ütköztetése, érvelés, vita 
és további - a valós munkahelyzetekből kiinduló - feladatok megoldása történik.

A fejlesztendő kompetenciák összhangban vannak a célokkal, a szakismeretek és a 
nyelvtudás párhuzamos elsajátításával. A célok közé tartozik a szakmai kompetencia, 
a nyelvi és kommunikációs kompetencia, valamint az interkulturális kompetencia fej
lesztése. A nyelvtudás fejlesztése magában foglalja a tartalomból következő szakmai 
szókincs elsajátítását, a globális olvasás, a prezentációs készség, a vitakészség, a szak
mai kommunikáció készségének, a tárgyalási készségnek a kifejlesztését és magas 
szintre emelését.

A módszer előnyei és eredményei
A módszer számos előnnyel bír mind a szakismeretek, mind a nyelv elsajátítása vo
natkozásában:

- A papíralapú tananyagoknak és az Interneten elérhető friss anyagoknak köszön
hetően időtálló és naprakész információk megszerzésére egyaránt lehetőség van.

- A nemzetgazdaságok különbözősége alapot ad német, osztrák, más uniós tagál
lam és magyar egybevetésekre, így tágul a szakmai látószög.

- A feladatok végzése a kulturális különbözőségek megismerésére is jó lehetősé
get nyújt.

- A szakismeretek elsajátítása együtt jár nyelvi, nyelvhasználati készségek fejlesz
tésével.

- Az információs technológiának köszönhetően tág lehetőség nyílik a vizualizá- 
lásra - ez élvezetesebbé, könnyebbé teszi az ismeretbefogadást. A képi informá
ciók verbalizálása révén az ismeretek tartósabban vésődnek be és a szakmai nyelv 
hatékonyabban sajátítható el.

- Az előadás jellegű és interaktív módszerű tantárgyak kombinálása a készségek 
széles körének fejlesztését teszi lehetővé.

- A hallgatók a web-oldalakat böngészve és kereső programokat használva rend
szeres Internet-használókká válnak - német nyelven. Rutinosan bánnak a letölt
hető információkkal és tartalmilag, valamint (PP-s prezentációikat alkotva) a szer
kesztésben is támaszkodni tudnak az Internet-adta lehetőségekre (pl. képi anyag 
átvétele).
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- Az órák dinamikussá és élvezetessé tehetők.
- A tananyagok - részletes tanulási útmutató, számon kérő és ellenőrző anyagok 

kézbe adásával - kiválóan alkalmasak otthoni, távoktatásos tanulásra is, ez esetben 
azonban csorbát szenved a rendszeres közvetlen interakció, a bemutatásokra, élő
szavas elemzésekre, vitákra csak a tömbösített konzultációk keretében nyílik mód.

Összefoglalás
A tartalomalapú nyelvoktatás megfelel a felnőtt nyelvtanulók intellektuális motivált
ságának. A közgazdász hallgatók körében sikeresen alkalmazható. Az oktatást elekt
ronikus segédanyagokra építve érdeklődést keltő, időtálló és naprakészen friss isme
retek átadására egyaránt mód nyílik. A nyelvelsajátítás nem tűnik öncélú, véget nem 
érő folyamatnak, az erőfeszítés azonnal „kézzel fogható” eredményt: új ismereteket hoz. 
A módszer további kreatív gyakorlási formákkal ötvözése (mint például a hallgatók 
német nyelvű nemzetközi diákszemináriumon részvétele, ennek keretében prezentá
ciók tartása és szakmai vita folytatása, vagy tárgyalások szimulálása német anyanyelvű 
tárgyalópartnerekkel) valódi, természetes funkciójában teszi szükségessé a nyelvhasz
nálatot és lehetőséget biztosít a kultúrák közötti különbségek megélésére és kezelésük 
gyakorlására. A hallgatók a módszerről és a tananyagokról nagyon pozitív értékelést 
adtak.

JEGYZETEK
I. A gyakorlat megerősítette, ha idegen nyelven történik a szaktudás elsajátítása, igen fontos a 
szakszavak és -kifejezések anyanyelvi megfelelőjének megtanulása is. A terminológia idegen 
nyelven történő elsajátítása ugyanis nem feltétlen teszi képessé a szakembert arra, hogy anya
nyelvén is adekvát szakszavakat és kifejezéseket használjon.
II. Ez áll fenn a szerzők esetében, akik német tanári diplomájuk mellé felsőfokú gazdasági vég
zettséget, illetve tudományos (kandidátusi, illetve PhD) fokozatot szereztek a közgazdaságtu
dományok területén.
III. Vegyük mintául a „Wirtschaftsräume in der EU. II.: Österreich”, című tantárgyat:
A kurzus alapvetően a következő forrásanyagokra épül:
1. papíralapú könyv (Langer - Spreitzer (2003): Österreichs Wirtschaft von A-Z. Linde Verlag, 
Wien); illetve
2. Ausztria aktuális gazdaságát bemutató grafikák, táblázatok, rövid információk, amelyek for
rásai osztrák gazdasági periodikák, valamint az Österreichs Wirtschaft im Überblick (Wirt
schaftstudio des Österreichischen Gesellschaft), ezeket elektronikus formában tesszük a háló
zaton elérhetővé, illetve CD-én kapják meg a hallgatók;
3. Az Internetről letöltött gazdasági információk, statisztikák és elemzések.
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