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KOVÁCS PERENCNÉ: 

HOGYAN TANÍTJÁK A HERDER INTÉZETBEN 

A SZAKNYELVET? 

1972. XII. 4-9 között multilaterális munkalapokat rendez-

tek a lipcsei Herder-Intézetben. 

A munkanapokon az általános nyelvoktatás és a szak-

oktatás kapcsolatának problémáit vitatták meg. A témaválasztást 

tette időszerűvé, hogy több t.estvér'.ntézményben - 'gy a 

Herder-Intézetben is - új tananyagok elkészitését követelik a 

megváltozott külső és belső körülmények. /Ez a munka nagy 

körültekintést igényel, ezért került sor erre a nemzetköz: véle-

ménycserére./' 

Megváltozott külső körülmények 

1, Megnőtt az NDK egyetemeinek követelményszintje. Ez ért-

hető, ha figyelembe vesszük, hogy megszilárdult az NDK ok-

tatási rendszere, a bevezetett reformok meghozták gyümölcsei-

ket, és az NDK középiskolái jobban képzett diákokat külde-

nek az egyetemekre, mint a korábbi években. Ezek mellett a 

diákok mellett csak jobban képzett külföldi hallgatók tudják 

megállni a helyüket. 

2. A fejlődő országok oktatási intézményeiben is érezhető minő-

ségi javulás történt. /Már lehet építeni az ott tanult ismeretek-

re, ha ismerjük, hogy egy bizonyítványban találha+6 eredmény 

az adott szaktárgy milyen fokú ismeretét jelenti./ 

A Herder-Intézet munkatársai behatóan tanulmányoz zák az 

egyes fejlődő országok oktatási rendszerét, megvizsgállak, az 

ott használt tankönyveket, elemzik a vizsgáztatások módsze-

rét, stb. Maii, Szíria, Tanzánia, Ciprus, esetdoen ezt a munkát 

már be is fejezték, s a kidolgozott tanulmányokat szívesen meg-

küldik a testvérintézményeknek. Egyben együttműködésre szó-

lítják fel őket. 

/Javasolják, hogy ott, ahol lektorunk működik, végeztessük el 

mi is ezt a munkát, és a dokumentációt küldjük meg nekik, A 
1 Herder-Intézet ebben a témában szervezé-l feladatokat is szí-

vesen vállal./ 
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Megváltozott belső körülmények 

Elérték felettes szerveiknél, hogy csak jól érettségizett 

külföldi fiatalokat fogadjanak. Államközi egyezmény alapján már 

nem jön olyan diák hozzájuk, akinek hiányos a szaktárgyi elő-

képzettsége, vagy rossz osztályzata van anyanyelvből, illetve 

az első idegen nyelvből. Társadalmi szervezetek ösztöndíjasai! 

elfogadják még hiányos előképzettséggel is, de azt k: nem a Her 

der-Intézetbe kerülnek, hanem a Drezda melletti Preibe»"gbe. két 

év alatt szabályos érettségit tesznek, és csak úgy mehetnek egye 

temre. Aki ezt nem vállalja, az csak szakközépiskolába mehet, 

egyetemre nem. 

Az elmúlt években nagyot lépett előre a Herder Intézet a 

szak t ár gyí, o k: t a t ás területén. Az eredmények Ígéretesek voltak, 

és volt egy időszak, amikor úgy látszott, minden helyes uton ha-

lad. Rövid idő alatt kiderült azonban, hogy a szakoktatás szintjé-

nek emelkedésével visszaesett a nyelvoktatás szintje. Egyre több 

bírálat érte a Herder Intézetet, hogy diákjai nem tudnak n érne fül. 

Az Intézet munkatársai felmérést végeztek a rosszul tanuló, 

illetve bukott külföldi egyetemisták körében, s. velük egyidejűleg 

megkérdezték: az egyetemi oktatókat is. A tanárok és diákok vé-

leménye loo % lg fedte egymást: a sikertelenség oka nyelvi, és 

nem szakmai, hiányosság. 

Ez tette szükségessé, hogy felülvizsgálják munkájukat, és keres-

ni kezdjék azokat a lehetőségeket, amelyek elősegitik a nyelvta-

nulás és szaktudás jobb koordinációját. 

Mindenekelőtt megvizsgálták, hogy milyen követelményeket kell tá-

masztaniuk az előkészitő év végén külföldi diákjainkkal szemben. 

Erre vonatkozóan Lothar Kaiser elvtárs referátumából szeretnék 

néhány gondolatot ismertetni, 

A külföldi diákoknak egyrészt bizonyod ismeretekkel kell rendel-

kezniük az előkészítő év végén, másrészt tanulási formákkal, 

készségekkel, képességekkel, melyek:r-e egyetemi tanulmányaik so-

rán szükségük lesz,. 
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A Herder Intézetben a. választott egyetem első évfolyamának 

tananyaga alapján sajátítják el ezeket az ismereteket, nem az 

NDK középiskoláinak érettségijét akarják utánozni. A kötelező 

szaktárgyakon belül is csak azokkal az anyagrészekkel fog 

lalkoznak, amelyekre az első ggyetemi évben van szükség. 

Emellett megteremtik azokat a készségeket, amelyekkel a diák 

a további évek során egyre javuló nyelvkészség birtokában, 

egyedül is tud eredményesen tanulni. 

Ezeket a készségeket négy csoportra osztják: 

1. Hallás utáni reprodukció /VH/ 

2. Olvasás utáni reprodukció /VL/ 

3. Szóbeli kifejező készség /dialóg, monológ/ 

4. írásbeli kifejező készség 

A hallás utáni reprodukció azt jelenti, hogy a külföldi diákok-

nak az előkészitő év végére egyszeri hallásra meg kell érteni-

ük a választott szakiránynak megfelelő előadást. Hozzá kell kap-

csolniuk korábbi ismereteikhez. Ki kell emelniük a lényeget és 

le kell azt jegyzetelniük. A jegyzetelés során szimbólumokat, 

képleteket kell használniuk. El kell érniük egy optimális jegyzete-

lési sebességet, hogy az előadást követni tudják és jegyzeteiket 

később vissza is kell tudni olvasni. Az előadás során felmerülő 

új szavakat is rögziteni kell, meg kell állapítaniuk az ismeretlen 

szó fontosaágát, sőt a szövegösszefüggésekből, valamint a for-

mánsok analógiája segitségével jelentését is, ugy, hogy ne ve-

szítsék el az előadás fonalát. 

Olvasás utáni reprodukció készsége azt jelenti, hogy a diáknak 

tudnia kell egy szakszöveget egyénileg olvasva, tanári segitség 

nélkül is elsajátítani. Ki kell tudnia emelni a lényeget. Az isme-

retlen szavakról el kell döntenie, hogy fontosak-e, szükséges 

kikeresni a szótárból, vagy elég csak körülbelül megérteni. Az 

új ismereteket céltudatosan meghatározott szempontok szerint 

rendszereznie kell. 
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A dialóg-készség azt jelenti, hogy tudnia kell szakma:, kérdé-

sekre felelni, illetve ilyen kérdéseket feltenni, és ezen az úron 

új információkat szerezni. 

Monológ-készségen azt értik, hogy a diák természettudományos 

szakismereteket szóbeli, illetve Írásbeli formában értelmesen tud-

jon megmagyarázni, kifejteni, összefoglalni, azokból következte-

téseket levonni stb. 

Tehát nem elég a nyelvtudás, sőt a szaktárgyak tudása sem, 

Szükség van egy sor intellektuális s logikai, kombinatív készség-

re és ezek kialakítása is az előkészítő év feladata. 

Mindezeket a nyelvoktatás és szakoktatás keretében kell elsa-

játítania, Ha a nyelv oktatás kifejezést használják, akkor ezen 

az általános nyelvoktatást értik, amely morfológiai szintaktikai, 

lexikai ismereteket nyújt, és a fent vázolt készségeket fejleszti, 

a hétköznapi élet és honismeret témáit használva fel. Ha a 

szakoktatás k tVjezést használják, ezen azt értik, hogy az ott-

hon tanult szakismereteket idegen nyelven ismétlik, esetleg új 

ismeretekkel kiegészítve. Ez a folyamat tehát szintén nyelvok 

tatás, egy speciális nyelvoktatás, szak nyelvoktat ás, A Herder 

Intézetben tehát általános nyelvoktatás és szaknyelvoktatás fclyik 

Ez azonban a kérdések sorát veti fel: 

a. Van e különbség általában a nyelv és a szaknyelv között0 

A lényeges vonások tekintetében nincs, A szaknyelv a nyelv 

része, tipikus szókinccsel rendelkezik, jellegzetes szóképzési 

sajátságai, vannak, és gyakran előforduló nyelvtani struktúrákat 

használ. 

b. Miért jelent akkor a szaknyelv nagyobb nehézséget a kül-

földi diáknak, mint. a köznyelv? 

A köznyelv szituációt /étteremben, postán, villamoson/ nemcsak 

ct̂ h rí tanulmányaikból ismerik, hanem aktiv módon át is élték. 

Ezek a szituációk nem követelnek intellektuális készségeket. 

Válogatni lehet a rokonértelmü szavak között, segít a mimika, a 

gesztus, a szituáció, Más a helyzet szaktéma esetében. Egy 

szakmai téma .«. g-ka-...ag szigorúan konstruált. Az egész csak ak 
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kor válik korrektté, ha a részletek is korrektek. A nyelvi le-

hetőségek is korlátozottak. Egy természettudományos ismeretet 

általában csak egészen meghatározott nyelvi formában lehet ki-

fejezni, és a diáknak nincs lehetősége arra, hogy válasszon a 

szavak, illetőleg a struktúrák között. Nem segiti a mimika, a 

gesztus, a körülirás. Ha a pontosan oda illő nyelvi eszközzel 

nem tudja kifejezni ismereteit, annyi, mintha semmit sem tudna. 

Ez a megkötöttség az oka annak, hogy noha a diák azonos 

mennyiségű ismeretlen információt kap a hétköznapi élet és a 

szaknyelv területéről, ez utóbbi nagyobb nehézséget jelent neki. 

c. Milyen kapcsolatban állnak a nyelvi és a szakmai ismeretek? 

Kapcsolataik elszakithatatlanok. Ahogy a szakismereteknek meg-

határozott nyelvi burkél van, úgy a szaknyelv használata is fel-

tételezi a szakismeretek pontos rendszerét. Az a tanár, aki szak-

ismeretekkel rendelkezik, jól tudja tanitani a szaknyelvet, aki pe-

dig ilyenekkel nem rendelkezik, az nem tudja eredményesen ta-

nitani a szaknyelvet sem. A szaknyelvet tehát csak szaktanár ta-

níthatja a dilettanizmus veszélye nélkül. Fontos, hogy a nyelvi és 

a szakismereti egységeket tanitó szaktanár megtalálja a két elem-

re forditott idő optimális elosztási arányát óratervezése során. 

d. Melyek a szaknyelvoktatás didaktikai jellemzői? 

A szaknyelvoktatás módszere két elemből tevődik össze: a közép-

iskolák szak oktatási módszeréből és az idegen nyelvek oktatá-

sának a módszeréből. Kezdetben ez utóbbi a domináns. A tanév 

során jelentősége fokozatosan csökken, és év végére előtérbe 

lép a szaktárgyi didaktika. Az utolsó három hónapban már ez a 

domináns. 

e. Milyen viszonyban áll egymással az általános nyelvoktatás ésa. 

a szaknyelvi oktatás? Az általános nyelvoktatás előre szalad, 

morfológiai, szintetikai ismereteket nyújt, és egy válogatott alap-

szókincset tanit meg. Emellett megalapoz olyan nyelvi készsége-

ket, amelyek lehetővé teszik az elemi információ- cserét. Ez a pe-

riódus jelenleg tizenhárom hétig tart, heti 3o órával. A jövőben 

16 hétre akarják felemelni. A szaktárgyak csak ezu'án lépnek 

Korábban megpróbálták 3-4 hét után beléptetni a szaktárgyakat, 
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de annyira redukálni kellett a nyelvet, hogy az már a tudomá 

nyosságot veszélyeztette. Jelenleg az a véleményük, hogy in -

kább későbben lépnek be, de megfelelő nivón. 

Ez azzal az előnnyel is jár, hogy gyorsabban tudnak haladni. 

Amit a harmadik hét után belépve egy hónap alatt tudnak csak 

megtanitanij azt a 13, hét után belépve 3 nap alatt meg tudják ta 

n.itani, 

^Minden szaknyelvi óra tehát kettős célkitűzésű: átfog egy szak 

mai problémát, s ugyanakkor ismétli, gyakorolja, bőviti azokat a 

nyelvi ismereteket, amelyek az adott anyagrész speciális jellem 

zői, A nyelvi szempontnak ugyanolyan tudatosan kell érvényesül, 

nie, mint a szakmai szempontnak. 

A szaknyelvi, szöveg a kettős célkitűzés ellenére mégiscsak 

egy nyelv szerint épülhet fel: vagy a grammatika kritériumai sze -

rint, és ez esetben például a mellékmondatok egymás után követ-

keznek, természetesen szakmai szókincset alkalmazva, de mégis-

csak háttérbe szorított szakmai tartalommal - vagy a szaktárgy 

kritér iumai szer t t, és a nyelvi szempontok ennek alárendelve ér-

vényesülnek csak, 

A Herder Intézetben ez utóbbi mellett döntöttek. Szakórán tehát, 

nem közvetlenek új nyelvtani ismereteket, csak a már tanult 

struktúrákhoz kapcsolják a lexikát, megvonják a kifejezések hasz-

nálhatósági. körét. De ennek során nem szednek össze különböző 

szakterületekről szavakat, csak azért, hogy bevessék mondjuk azt., 

hogy függ vmi vmitől, hanem csak az anyaghoz illő információt, 

illetve feladatot hordozó szókincset használják. Öncélú nyelvgya-

korlatot nem végeznek. Különös gondot forditanak olyan szavakra, 

amelyek mást jelentenek a köznyelvben, mint a szaknyelvben, 

Ilyen pl. a magyar nyelvben a kémiai elem, a matematikai meg fel e-

lés stb. 

A z egyetemi 'egyzeteket tanulmányozva döntik el, milyen anyag-

részeknél lehetséges némi egyszerűsítés, adaptáció, s mely anyag 

részeknél nem. Ahol az a tudományos szinvonal rovására megy. 

ott mindig a bonyolultabb ivma mellett döntenek, 



/ 
- 4 2 ~ 

A Herder Intézet új tipusu oktatási formájához, a szak-

nyelvoktatáshoz új tipusú tanárra volt szükség. Miután ilyene-

ket az egyetemeken nem képeznek, hiszen ez a tipus országos 

szinten nem szükséges, a Herder Intézetnek magának kellett ki-

képeznie ehhez szakembergárdát. Választaniuk kellett: a filológus-

ból képezzenek-e szakost, vagy a szakosból nyelvtanárt. Ez 

utóbbi megoldás mellett döntöttek, mégpedig gazdasági okokfctát:. 

A természettudományok gyors fejlődése, az ismeretek rohamos 

elavulása korszakában lényegesen hosszabb idő alatt lesz egy 

filológusból szakos, mint egy szaktanárból anyanyelvének a ta-

nára. Hiszen tudjuk, hogy egy filológus az egyetemen rengeteg 

olyan ismeretet is elsajátit, amine a Herder Intézetben napi oktató 

munkája során nincs szükség /világirodalom, verselmélet, stb./ 

Ezeket a stúdiumokat a kiégészitő szakosnak nem kell elvégeznie. 

Ha azonban egy nyelvszakos természettudomány szakos akar 

lenni, nem szelektálhatja az egyetemen a stódiumokat, egyik a 

másikra épül, vagy legalábbis feltételezi egymást. 

Ezért a Marx Károly egyetemen két és féléves kiégés zitő 

német nyelvszakot szerveztek a Herder Intézet szaktanárai szá-

mára. Ez teljes munkaidő /heti 16 óra/ mellett heti 8 órai elfog-

laltságot jelent: előadást, illetve szemináriumot. A specialitás csak 

a kollégiumok kiválasztásában jelentkezik, az előadótermekben 

együtt ülnek azokkal a külföldi ill. német nappali tagozatos hallga-

tókkal, akik germanisták akarnak lenni, velük együtt teszik le a 

vizsgákat is, a rájuk érvényes egyetemi szabályok szerint. 

A kiválasztott kollégiumok a következők: 

1. Fonetika. Előadásokon, szemináriumokon részt kell venni, vizs-

gakötelezettség nincs, csak az indexet kell aláiratni. 

2. Morfológia - kollokviummal, majd szigorlattal. 

3. Syntaxis -

4. Általános 
nyelvészet 

5. Nyelvi módszertan 

6. Iskolai grammatika /a középiskolák nyelvtani anyagának, fel-

épülésének, tankönyveinek, módszereinek 

ismerete/ kollokviummal, majd szigorlattal 

ii M 

ii ii 

it ti ii 
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7. Stilisztika kollokviummal, majd szigorlattal 

Nyelvtörténetet például nem tanulnak. 

Ehhez járul még 5o óra nyelvtanítás, /amelyet 3-4 heti hospitá • 

ció előz meg./ Az 5o órára óravázlatot kell irni, s minden óra 

osztályzatot kap. 

A kiegészitő szakot sok tanár elvégezte már. Tizen tizenketten 

idén fogják elkezdeni* Ők most jöttek az Intézethez, vagy kato-

nák voltak, vagy aspirantúrán voltak, A továbbiakban csak olyan 

tanárt alkalmaznak, aki szerződésben kötelezi magát a kiegészí -

tő szak elvégzésére. 

Eleinte ellenállásba ütközött az akció. Nehéz dolog 5o évesen 

iskolapadba ülni, Az elvtársak azonban belátták, hogy csak ez 

javl+hatja a munka minőségét, és elvégezték a kiegészitő tanul-

mányokat. V> Itak néhányan akik nem vállalták, inkább elhagy-

ták az intézetet, A többség maradt. Mi ennek az oka? A belá-

táson kívül, anyagi okai is vattinak, Az intézetben lényegesen ma-

gasabbak a fizetések , mint a középiskolában. A kezdő izetés 75o 

márka, ajjo kb. 3 a ü f - Ft - 2o évi szolgálat után 1.49o márka -

ami kb. 6,or Pt- nak felel meg, Ugyanezek a mutatók közép-

iskolában 5oo l.ooo márka körül mozognak, és termelő üzem-

egységnél szintén. A Herder Intézetben fizetett munkabért csak 

egyetemi oktatóként lehet elérni, de az egyetemek az oktatók-

tól tudományos minősítést követelnek. Ezzel pedig a Herder Inté 

zet jelenlegi szaktanári gárdája nem rendelkezik. Van, aki ren-

delkezik. De az életének két - két és fél évtizedét az intézetnek 

áldozta, megszállotja az intézeti munkának, miniszteri ize: és érL 

sem menne el az intézettől. 

Pontosan ezek a viszonylag idős elvtársak, akiknak. ma-

guknak is be kell ülni az iskolapadba, hangoztatták., és hangoz-

tatják a le intenzivebben, hogy tartalékaik csak a szaktárgy és 

nyelvoktatás •n^egráció'ában vannak. 

A fiatalokat egy másik szempont is Inspirálta, Tudjuk, hogy 

az NDK állampolgárainak - speciális politikai helyzetük követ-

keztébe^ egészet napjainkig nem áll módjukban uiazgatni, vl-

f lágo: látni. 
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Márpedig a kiegészitő nyelvszak arra jogositja fel a szakosokat, 

hogy belföldön, azaz a Herder Intézetben és külföldön egyaránt 

taníthatja a német nyelvet. És az intézet vezetősége gondoskodik 

arról, hogy mindenki eljusson olyan országba, ahova különben 

nem jutna el, 1-2 évre, mint lektor. Az NDK-ban a Herder Inté-

zet a külföldi lektorok főhatósága. Ahogy bővül az NDK-t elis-

merő országok köre, ügy nő a külföldi lektorátusok száma is. 

Ha figyelembe vesszük, hogy a Herder Intézet nem követel öt 

éves szakmai gyakorlatot, egyenesen az egyetemről veszi fel ta-

nársegédjeit, megérthetjük., hogy ezek a jól képzett r arai szak-

tanárok fantáziát látnak az intézeti munkában, és szivesen alá-

írják a szerződést, amely kiegészitő szak végzésére kötelezi 

őket. A ffcakt.uáció jelentéktelen. 

Mind azt Heiduczek elvtársnő, az intézet igazgatóhelyette-

se elmondotta, a Herder Intézetben jelenleg kb. 16o tanár dolgozik. 

Ezeknek 3o %-a nemet szakos tanár. 3o °/c-a német nyelv + egy 

idegen nyelv szakos tanár, 3o %-a szaktanár - belátható időn 

belül kiegészitő nyelvszakkal, lo %-a idegen nyelvszakos tolmács-

tanár, nevelő tanár. Várható, hogy ez az arány a jövőben a 

szaktanárok javára eltolódik. 

Az első 13/a jövőben 16 hétre emelkedő/ periódusban a 

szaktanárok foglalkoztatottsága nem volt megoldott, a második 

periódusban pedig túlterheltségük állott elő. A kiegészitő nyelv-

szak ezt a problémát totálisan megoldotta. Az első ciklus 3o 

nyelvórájából 2o~at tart a csoportvezető nyelvtanár, tizet az a 

szaktanár, aki a második ciklusban a legfontosabb szaktárgyat 

fogja tanitani. Ő is nyelvórát tart, szoros együttműködésben a 

nyelvtanárral. A szaktanár két csoportban tarüt. így szeptember-

től kezdve mindenki arányosan 2o órában tanit. Óraadókra nincs 

szükség. Arra is van példa, hogy a rutinos szaktanár, mint cso-

portvezető, heti 2o órában tanitja a nyelvet, a csoportiában, s 

amikor a 2. ciklusban német helyett a szaktárgyát kezdi tanitani, 

átveszi tőle egy német szakos a nyelvórákat, akinek saját cso-

portjában lecsökkent az óraszáma. így gyakorlatilag a második 

ciklust is óraadók nélkül oldják meg. 
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Ebből a tényből komoly előnyök származnak: 

1. Az óraadók rendkívül kis száma. 

2. A szaktanár a szaktárgy belépésekor ismeri a diákjai!, 

3. A szaktanár ismeri azt a szókincset és struktúra készletet, 

amelyet a diákjai tanultak, pontosan tudja, mire építhet s mi 

új a diákjainak. 

Amikor a kiegészitő nyelvszak körüli viták folytak, feszültség 

keletkezett a nyelvszakosok és természettudomány szakosok 

között. Felmerült annak az igénye, hogy a nyelvszakos k Is ta-

nuljanak Valamit, hogy a döntés igazságtalan a szak tanárok kai 

szemben. 

De milyen szak felé küldjék a nyelvtanárt? Fizika, kémia? ma 

tematika.? Ahhoz, hogy teljes értékű szaktanár Hegye" , 4 5 évi. 

studium keu., 

Tudomásom szerint a jövőben lényegesen több szak aná fwg 

nak alkalmazni , a kiegészitő nyelvszak elvégzésének kötele-

zettségével, mint nyelvtan ári;, A meglevőket pedig nem s z ak ~ 

mák felé Inspiráljak, hanem a tudományos kutatások -elé, Ők 

évek során ó* ásl tapasztalatokra tettek szert , . Ezek lehetővé te 

szik, hogy megoldjam ak ... lyan tudományos és módszerar.; pr .b 

lémákat, amelyek speciálisan a Herder Intézetben merülnek fej, 

nem lehet tehát arra számítani, hogy más tudományos Intézmé-

nyek megoldják őket. így pl. két kartárs doktorált az értve hai 

lás és értve olvasás módszertanából. Megkövetelik tőlük a ma-

gas szintű polllka,- továbbképzést, illetve idegen nyelvi tovább-

k é p z é s t , Arinak ellenére, hogy a 2, ciklusban a szaktanár ál-

tal meghatározott nyelvi jelenségeket is automatizálnak, mind • 

végig köznyelve4-, tanítanak., eleinte hétköznapi témákon, később 

gazdaságpolitikai, ideológiai, témákon. Emellett a szaktanárok to-

vábbképzés keretében átismétlik velük az összes szaktárgynak 

az intézetben szükséges ismereteit, hogy ne jöjjenek zavarba 

egyetlen. Intézeti kiadvány kapcsán sem ha a d. ák hozzájuk, 

fo rdul s egj ts ég é rt. 

De nem követelik meg tőlük' az üveggyártás technológ ájá':. 

/Ez olyan. botránykő az ő régi tananyagukban, mint a miénkbe*" 

az al.um.lniumgyar tásJ 



- 4 6 -

Megkövetelik azonban az ehhez kapcsolódó gazdaságpolitikai 

ismereteket /hogy az analógiánál maradjunk: a nyelvtanárnak is-

mernie kell a magyar-szovjet alurrinium-egyezményt, annak gaz-

daságpolitikai jelentőségét, de a gyártási technológiát szaktanár 

tanitja, s az is csak akkor, ha a választott egyetem első év-

folyamán ez téma. Ha nem, gazdaságpolitikai szinten sem foglal-

koznak vele. 

Mit tanit tehát a szaktanár? 

Szakismereteket és szaknyelvet, de csak olyan mértékben, ahogy 

azt a választott egyetem első évfolyamának tananyaga megköve-

teli. 

és mit tanit a nyelvtanár a 2. ciklusban? 

A fend tananyag gazdasági, politikai vonásait a szaktanár által 

kért nyelvi ismeretek gyakoroltatása mellett. 

Szólnom kell még a Herder Intézet Tudományos és Módszertani 

Csoportjáról is. Kb. 2o főből álló függetlenített kollektíva ez. 

Nem tanítanak, csak kutatnak, tananyagokat irnak, programoznak 

stb. Korábban a tannyelvkönyveket vagy nyelvtanai*, vagy szak-

tanár irta. Most egy nyelv- és szaktanárokból álló kollektíva, 

szoros együttműködésben. Az intézetben használ1 tankönyvek a 

házi nyomdában jelennek meg, elkészítésükért külön honorárium 

nem jár, a tankönyvírók ezért kapják a fizetést, hogy tankönyvet 

Írjanak, azokat kipróbálják annyi csoporton, ahányon jónak látják, 

hogy kísérletezzenek. Csak olyan tankönyv jelent plusz pénzt, 

ami bolti forgalomban is megjelenik, és ez az összeg a példány-

számok forgalmától függ. 

A TMCs három egységre oszlik: 1. nyelvi részleg 

2. metodikai részleg 

3. kultúrpolitikai részleg 

Azok a tankönyvek, amelyek már kéziratban elkészültek, 3-5 cso-

portban kipróbálás alatt vannak. Évről-évre tök életesitik őket, köz-

ben programozzák, szótárt és labor-gyakorlatokat készitenek hoz-

zájuk stb* Csak 1968-ban fognak általános érvénnyel bevezetésre 

ker ülni. 
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íróink tehát kapkodás nélkül, meghatározott menetrend szerint 

dolgozhatnak, és az átállás sem a tanárnak, sem a diáknak nem 

fog megrázkódtatást jelenteni. /Az 1978-ban bevezetésre kerülő 

tankönyvek közé tartozik a kémia könyv is, amelynek kéziratát 

mutatóba, visszaküldési kötelezettséggel elhoztam./ 

Lehetőségem nyilt megnézni egy kémiai szaknyelv- órát 

is. A hallgatók vietnami diákok voltak, akik nem egyetemre, ha 

nem középiskolába fognak menni. Gépkocsítechnikusok elekt.ro 

technikusok, kazánkovácsok, müanyagsajtoló, fröccsöntő szak-

munkások lesznek, Vietnamban heti 3o órában tanultak német 

nyelvet 4 hónapjg, összesen 4oo órát kaptak a Herder Intézet 

kiküldött, lektor átói Utána a He der Intézetben még 5 hét g tanul 

ták a német nyelvet, összesen tehát 55o óra után kezdődött el 

a szakoktatás. Ez volt a második óra. 

Is métlés e az elso_ójr a.n t a n u l t ajknak: 

Az elem anyag. Kémiai úton fel nem bontható. 

/Transzformálta a mondatot: Az elem olyan anyag, amely kémiai 

úton fel nem bc ntható/. 

Az elem legkisebb része az atom. Elem p l , a magnéz o m . 

Jele: Mg. 

Egy mol. mennyiségnyi magnéziumban 6,o2 . db. a m v a r , , 

/következik a -nyi képzőnek megfelelő nyelvtani kifejezés g y a 

korlása más elemek kapcsán/. 

Egy gramm at^m tömegű magnézium súlya 24,3 gramm, 

Uj anyag: 

KIV.é: let: c. tanár magnéziumot égetett, s utána megállapították a 

vált- zást, Kémiai reakció következett be. Felírták a reakció töb-

besszámát is. Utána felírták az igei formát is, miután ez a német-

her létezik; a két elem eagá' egymással. A ẑutÁn kémiai példá-

k * érzékelhette az gekötő jelentésmódositó funkcióját: 

besteht aus etwas - áll vmiből 

r̂v: s! eht aus -f- dativus = keletkezik vmi.bőj 

Mindkét szót kémiai példákon gyakorolta: 
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Miből áll a viz? A VÍZ hidrogénből és oxigénből áll. 

Miből keletkezik a viz? Két hidrogénatom és egy oxigénatom 

reakciójából keletkezik, 

Ugyanezt végigcsinálták a CaO és K^O kapcsán is. 

Utána felirták a táblára a megfogalmazott mondatokat: 

A vegyület is anyag. Elemek reakciója útján keletkezik. 

Azután a két mondatot transzformálták: A vegyület olyan anyag, 

amely elemek reakciója útján keletkezik. 

Azután megállapították, hogy a vegyület kémiai úton felbontható, 

Ezt is felirták a táblára, majd transzformálták: A vegyület olyan 

anyag, amely kémiai úton felbontható. Legkisebb egysége a mo-

lekula. 

Ezeket a megállapításokat elolvasták a könyvből is, becsukták a 

könyvet, és magnógyakorlat következett. Először isméi élniük kel-

lett a fenti megállapításokat, azután felelni kellett a kérdésekre: 

Mi az elem? Mi a vegyület? Mi a különbség elem és -vegyület kö-

zött? stb. A rnagnógyakorlat 8 percig tartott. Utána folytatódott az 

óra a szaktárgy didaktikájának törvényszerűségei szerint, de mind 

a szakszavak használhatósági körére, mind a transzformációs le-

hetőségekre a tanár optimális időt és energiát áldozott. Az óra az-

zal ért véget, hogy 2-3 diák elmondta szabatosan, miről tanultak 

ma. Mondataik pontosak, kerekek voltak, kiejtésüket a kartársnő 

türelmesen, kedvesen, de állandóan javította. 

Mint;'a megbeszélésen elmondták, a lo kémiatanár közül 9 elvé-

gezte a kiegészitő nyelvszakot, csak a vezető tanár nem. Ő tu-

dományos témán dolgozik, kémiából kiván doktorálni, de utána ő 

is el akarja végezni. 

Természettudományos óráik 9o percesek, utána 3o perc szünet 

van. Ez csak azóta ilyen, amióta szakmai és szaknyelvi ismeretéc, 

magnógyakorlatok és diákk is érietek váltogatják egymást, igy az 

óra változatos, és a 9o perc jobban kihasználható, mintha megtör-

né a szünet. A 3o perces szünet is többet jelent a diákoknak, 

mint a kétszer 15 perc, több idejük van vásárolni, felkeresni más 

épületszárnyban tanuló barátaikat, stb. A nyelvórák azonban 45 

percesek. 
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