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NYELV ÉS SZAKTÁRGYAK 

Havas Ágnes: 

A magyar nyelvi és a szaktárgyi oktatás közötti 
együttműködés 

E bevezető előadás célja, hogy összefoglalja 
a nyelvi és szaktárgyi oktatás kooperációjának eddigi 
tapasztalatait, felvessen néhány e téren jelentkező 
problémá^ és javaslatokat tegyen az együttműködés fej-
lesztésére . 

I. A nyelvi és szaktárgyi oktatás koncepciója 
a IIEI-ben és a test vérintézményekben 

A felsőfokú tanulmányokra való előkészítés 
sorén a külföldi hallgatók nyelvi és szaktárgyi okta-
tást kapnak. A nyelvoktatásnak és a szaktárgyi okta-
tásnak külön-külön, de egymással együttműködve, egymást 
segítve kell biztosítania, hogy a hallgatók megszerez-
zék a felsőfoké tanulmányokhoz szükséges nyelvtudást 
és az egyetem, főiskola megkezdéséhez nélkülözhetet-
len szaktárgyi felkészültséget. 

Lengyelországban, Bulgáriában, Csehszlovákiá-
ban és a Szovjetunióban a képzés lényegében a mienkhez 

E rovatunkban az 1986. októberében tartott nevelési 
értekezlet vitaindító előadását és négy hozzászólást 
közlünk. A vitát még nem tekintjük lezártnak. 
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hasonló koncepció alapján folyik. Természetesen az ok-
tatási módszerekben, a nyelvi és szaktárgyi oktatás a-
rényában /óraszámaiban^ a szaktárgyi anyag mennyiségé-
ben, az egyes szaktárgyak belépésének idejében stb. 
elég jelentós különbségek vannak. A nyelvoktatás és 
a szaktárgyi oktatás kooperációját mindegyik testvér-
intézményben igen fontosnak tartják. 

A testvérintézmények közül csak Lipcsében, 
a Herder Intézetben folyik az oktatás eltérő koncep-
ció alapján. Szerintük az előkészítés lényegében nyelv-
oktatás. Ez részben az általános nyelvi órákon, rész-
ben a szaknyelvi órákon folyik. Véleményük szerint a 
hallgatóknak anyanyelvükön, illetve közvetítő nyelven 
már el kellett sajátítaniuk a felsőfokú tanulmányok 
megkezdéséhez szükséges szaktárgyi ismereteket, mire 
Lipcsében megkezdik tanulmányaikat. Ezt feltételezve 
jelentős mennyiségű új szaktárgyi ismeret elsajátítta-
tása nem lehet az előkészítő év feladata. /Legfeljebb 
bizonyos fokú megerősítésre és kevés pótlásra lehet 
szükség./ 

Az oktatás feladata a német nyelv magas szin-
tű elsajátíttatása, beleértve a speciális szaknyelvet 
is. 

A gyakorlatban természetesen - ezt minden 
Lipcsében járt tanár megerősítheti - ez a koncepció 
nem érvényesül ilyen következetesen, ugyanis Lipcsébe 
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is érkeznek gyenge előképzettségű diákok. Világos, 
hogy számukra jelentős mennyiségű új szaktárgyi anya-
got is kénytelenek oktatni. 

Az eredeti koncepcióból következik azonban 
az, hogy a szaknyelvi tanárok /fizika, matematika stb./ 
egyben nyelvtanárok is. Ennek megfelelően német nyelv-
tanári végzettséggel is rendelkeznek. Az oktatás kezde-
ti szakaszában minden tanár nyelvet oktat. /Köznyelvi 
alapozás./ A későbbi szakaszban, amikor megkezdődik a 
"szaknyelvi" oktatás, a tanár a matematika, fizika, 
biológia, társadalomtudományok stb. oktatása során, il-
letve a mellett sok}kimondottan nyelvoktatási felada-
tot is megold, lexikai, nyelvtani gyakorlatokat is vé-
geztet. A szaknyelvi tankönyvek minden leckéje tartal-
maz a szaktárgyi /pl. matematika/ feladatokon, példá-
kon kívül sok kifejezetten nyelvi, lexikai, nyelvtani 
gyakorlatot, feladatot is. A nyelvoktatás a szaknyelvi 
órákon is elsőrendű feladat. A kooperáció tehát e kon-
cepció alapján adott. 

A szaktárgyi és nyelvoktatási kooperációnak 
ez a formája véleményem szerint nálunk nem alkalmazha-
tó. Hiányzanak a feltételei mind a tanárok, mind a diá-
kok oldaláról. Egyrészt a szaktárgyakat oktató tanárok 
nem rendelkeznek nyelvtanári képesítéssel, másrészt 
diákjaink jelentős része igen gyenge előképzettséggel 
érkezik Magyarországra, tehát alapos szaktárgyi előké-
szítésre van szüksége. 
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II. A nyelvi és szaktárgyi oktatás közötti 
együttműködés rendszere, tapasztalatai 
a NEI-ben 

Az együttműködés fő területei a következők: 
a./ Az oktatási anyagok megírása, összeá llí-

tása 
b./ A gyakorlati oktatómunkában való együtt-

működés 
c./ A nevelőmunkában való együttműködés 
A továbbiakban csak az a./ és b./ területre 

térek ki valamivel részletesebben. 
a./ Az oktatási anyagok megírása, összeállítása 

Ide tartozik 
- a tankönyvek, jegyzetek írása 
- példatárak, munkafüzetek, feladatlapok, 
reprodukciós szöveggyűjtemények stb. ki-
dolgozása, összeállítása 

- laboranyagok készítése 
- a szótárak szókincsének összegyűjtése, 
rendszerezése 

A NEI-ben az utóbbi években megjelent minden 
szaktárgyi tankönyvet, jegyzetet lektoráltak nyelvi 
szempontból a szakirányban oktató magyartanárok. Kivé-
telt e téren csak a társadalomtudományi tankönyvek ké-
peznek. Azokat, mivel a tankönyveket író tanárok ma-
guk is magyarszakosok, nyelvi szempontból pfldig nem 
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lektorálták. A nyelvi lektorálás a szaktárgyi oktatás 
hatékonysága szempontjából rendkívül jelentős. Ugyan-
is a NEI-ben az egyébként - szakmailag, pedagógiai-
lag - kiváló tankönyv is használhatatlan, ha nem al-
kalmazkodik a diákok nyelvi szintjéhez /szókincs, fel-
használt nyelvi strukturák/, és azok emiatt nem értik 
meg. 

A tankönyvírásban megvalósult természettudo-
mányi szakos-magyarszakos együttműködés jelentősen nö-
velte a tankönyvek használhatóságát. Egyes tankönyvek-
nél kiválóan érvényesül a nyelvi fokozatosság, a rend-
kívül egyszerű mondatokban megírt első leckéktől a tan-
könyv második felében található bonyolultabb szövege-
kig. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a nyelvi lekto-
rálást a társadalomtudományi könyvekre vonatkozólag is 
érdemes bevezetni. Itt is előfordul, hogy a szaktárgyi 
tankönyvet író tanár hajlamos elfeledkezni róla, hogy 
nyelvtanár is, és nyelvileg emészthetetlen jegyzetet ír. 
A legutóbbi igazgatói tanácsülés határozata alapján a 
nyelvi lektorálást ki kell terjeszteni a Társadalomtudo-
mányi Szakcsoport tankönyveire, jegyzeteire is. 

Ebben az évben elkészültek a matematika és 
fizika példatárak is. Az ezekben szereplő szöveges 
feladatok már a külföldi diákok nyelvtudásának megfe-
lelő "redukált nyelven" íródtak. Ezeket ugyanugy lek-
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torálták nyelvi szempontból a magyarszakos tanárok, 
mint a tankönyveket. 

Az együttműködés a nyelvkönyvek vonatkozá-
sában is megvalósult. A szakirányú nyelvkönyvek szak-
mai vonatkozású szövegeit a szaktanárok ktorálták. 
E lektorálás feladata az volt, hogy kiküszöbölje a 
nyelvkönyvekből az esetleges szakmai hibákat, tévedé-
seket. 

A tankönyvírásban továbbra is folytatni kell 
a fenti kooperációt, kiterjesztve azt már az előkészí 
tő munkákra is. 

Példás volt az együttműködés a szótárak szó-
kincsének az összegyűjtésében és rendszerezésében. A 
szókincs összegyűjtésében nagyon sok tanár vett részt 
Az összegyűjtött anyagot először szakirányonként egy-
egy magyarszakos rendszerezte, majd matematika-fizika 
szakosok vitték számítógépre. Kár, hogy a rendszere-
zés szempontjai szakirányonként nem voltak teljesen 
egységesek. A további szótárkészítő munkáknál a rend-
szerezés elvi szempontjait mindenképpen előre kell 
tisztázni, és azokat egységesen kell alkalmazni. A 
szótárkészítés során kiderült az is, hogy egy-egy 
szakirányban hány szót kell egy év alatt megtanulnia 
a diáknak. E szempontból az egyes szakirányok között 
elég nagy különbségek vannak. A legkisebb a megtanu-
landó szómennyiség az agrárszakirányban, 5100 szó. 
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A legnagyobb az orvosi szakirányban 7800 szó. A böl-
csész szakirány szókincse 6500 szó, a mérnököké 6200, 
a közgazdászoké 6100 szó. 

Arra vonatkozólag azonban, hogy ezt a szó-
mennyiséget milyen elosztásban kell a hallgatóknak 
megtanulniuk, sajnos több mint tíz éve nem folytak 
az intézetben vizsgálatok. Nem tudjuk, hogy hetenként 
mennyi a megtanulandó uj szó az egyes tantárgyakból, 
mennyire egyenletes, illetve mennyire aránytalan a 
követelmény e téren. Érdemes lenne alaposabban meg-
vizsgálni ezt a kérdést is. 

III. A gyakorlati oktatómunkában való együtt-
működés az egy szakirányban, illetve egy 
csoportban tanító nyelvtanárok és szaktár-
gyat tanító tanárok között 

A gyakorlati oktatómunkában való együttműködés 
főbb területei, formái a következők: 

- az egyes csoportokra, illetve diákokra vo-
natkozó információk kicserélése, az oktatá-
si tapasztalatok rendszeres megbeszélése 

- az oktatási módszerek megbeszélése 
- óraadók és nem magyartanárok gyakorló órái 
az oktatási év első szakaszában /óraadók 
és szakosok "társalgás órái"/ 

- kölcsönös óralátogatások 
- együttműködés az év végi jellemzések elkészí-
tésében 
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- együttműködés a különböző nevelési problé-
mák megoldásában, a nevelőmunka mindennapi 
feladataiban, az órán kívüli tevékenységben 
/pl. kirándulások, gyárlátogatások stb./ 

Az oktatómunkában való színvonalas kooperáció 
feltétele, hogy a tanárok jelentős része elég hosszú 
ideig azonos szakirány hallgatóit oktassa. Csak ez te-
szi ugyanis lehetővé, hogy a nyelvtanárok csakiígy, mint 
a szaktanárok, bedolgozzák magukat a szakirányba, hogy 
ismerjék annak a problémáit, és jól megismerjék egy-
mást is. /Egymás munkamódszereit, egyéniségét stb./ 

A hallgatóság összetételének az állandó válto-
zása miatt ez a követelmény természetesen csak megköze-
lítőleg valósulhat meg. Egyéb körülmények - pl. a tan-
testületben bekövetkezett változások - is hozzájárulhat-
nak ahhoz, hogy a tanárok egy része időnként kénytelen 
szakirányt változtatni. 

Bizonyos fokú kooperáció lényegében minden 
csoportban van. Az együttmáícödés rendszeressége és fő-
leg a minősége azonban attól függ, hogy az egy csoport-
ban tanító tanárok mennyire igénylik az együttmálcödést, 
és mennyire képesek a munkájukat összehangolni. Vonat-
kozik ez az együttműködés valamennyi formájára. Ezek 
közül csak néhányra szeretnék valamivel részletesebben 
kitérni. 
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1./ Az egyes csoportokra, diákokra vonatko-
zó információk cseréje. 

Az információcsere a csoportok legnagyobb 
részében sokoldalú és folyamatos. Ez a kooperáció 
leggyakoribb formája. Az információ tartalmilag ál-
talában a diákok előképzettségére, tanulási módszere-
ire, szorgalmára, tudására, egészségi állapotára és 
egyéni problémáira vonatkozik. A tanárok leggyakrab-
ban spontánul,a szünetekben beszélik meg mindezt egy-
mással. 

Előfordul azonban, hogy egy-egy szakos óraadó, 
néha még intézeti tanár is, egész évben alig találko-
zik a csoport melgyartanárával, mert óráik nem érint-
keznek. Ilyen esetekben nemcsak információcsere nincs, 
de lényegében semmiféle kooperáció sincs, mert az egy-
mással szinte sohasem találkozó tanárok között az e-
gyüttmuködés egyéb formái még kevésbé alakulnak ki. 

Egyes csoportokban az egymással nem találko-
zó tanárok üzenőfüzetben közlik egymással a legfonto-
sabb tudnivalókat. A lakonikus közlések adott helyzet-
ben lehetnek hasznosak, de nem pótolhatják a szóbeli 
tájékoztatást, megbeszélést. Általában csak nagyon fe-
lületes információt adnak. 

Az információcserének más formái is vannak. 
Érdekes formája pl. a következő: Egyes közgazdász 
csoportokban a szaktárgyi zh-kat a szaktanár javítás 
után átadja a magyartanárnak, aki nyelvi szempontból 
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jav ít ja ki azokat. A szaktárgyi dolgozatok megmutatják, 
mennyire tudja a diák alkalmazni a magyarórán tanulta-
kat. Igen tanulságos a magyartanár számára a hibaelem-
zés is. Mindez természetesen elsősorban a szövegigényes 
tárgyak dolgozataival kapcsolatban hasznos. /Pl. társa-
dalomtudományi tárgyak./ Érdemes lenne több csoportban 
is bevezetni. 

2./ A nyelvi gyakorlóórák /társalgási órák/ 
kérdése. A nyelvi gyakorlóórák zömét óraadó tanárok, 
kisebb részét szaktárgyat tanító intézeti tanárok tart-
ják. A gyakorló órákat /társalgást/ tartó tanárnak és 
a komplex órát tartó magyartanárnak feltétlenül koope-
rálnia kell egymással. Az oktatási folyamatot lényegé-
ben a magyartanárnak kell megtervezni. A gyakorló ta-
nár /társalgó/ ebben az oktatási rendszerben csak 
"korlátozott szuverenitással" rendelkezik, folyamato-
san alkalmazkodnia kell a csoportot tanító magyarta-
nár módszereihez, elképzeléseihez. /Nem jelenti ez 
azt, hogy ne gondolkozzon, csak a "főtanár" utasitá-
sait hajtsa végre./ A magyartanár és a gyakorló órát 
tartó tanár̂  "társalgó" közötti együttműködés jelenle-
gi rendszerét igen problematikusnak tartom. 

A kialakult gyakorlat szerint a "főtanár" a 
gyakorló órát megelőző szünetben szóban vagy írásban 
adja meg az instrukciókat a társalgónak. /Milyen gya-
korlatokat csináltasson meg a könyvből, mit gyakorol-
tasson stb./ Vannak csoportok, ahol üzenőfüzet tartal-
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mazza a társalgó tanárnak szóló utasításokat, illet-
ve az elvégzett feladat visszaigazolását. 
Ebből a rendszerből az következik, hogy a társalgó 
tanárnak nincs ideje az óráját megtervezni, arra fel-
készülni. Tehát bizonyos értelemben még akkor is fel-
készületlenül megybe az órájára, ha előzőleg alapo-
san megismerkedett a soron levő leckével. /Sajnos ez 
sincs minden esetben í̂ gy./ 

Előfordul, hogy a "társalgó" tanár nem követi 
a magyartanár instrukcióit, teljesen önállósítja ma-
gát. Van példa arra is, hogy a magyartanár a gyakorló 
tanár minden szavát, lépését elő akarja írni, és nehez-
ményezi a legkisebb önállóságot is. Mindez az oktatás 
hatékonyságának a rovására megy, és időnként súrlódá-
sokhoz is vezet a tanárok között. A gyakorló órák ha-
tékonyságát, módszereit érdemes lenne alaposabban, 
szélesebb összefüggésben is megvizsgálni a következő 
évben - nemcsak az együttműködés szempontjából. 

Külön téma a nem magyarszakos intézeti taná-
rok gyakorló óráinak a kérdése. 

Az 1985/86-os tanévben a Nándorfehérvári 
úti épületben 3 "szakos" tanár tartott gyakorló órát 
három csoportban. A Budaőrsi uton 1 szakos tanár 2 
csoportban. Az idén a Nándorfehérvári uton 4 szakos 
tanár 5 csoportban tart gyakorló órát, a Budaőrsi 
úton 3 tanár 5 csoportban. 
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Az idén a Nándorfehérvári űton 17, a Budaőr-
/ 

si utón 30 csoportban folyik oktatás. 
A szaktanárok részvétele a nyelvoktatásban 

elég sok vitát váltott ki. A vélemények e tevékenység-
gel kapcsolatban ma is eléggé megoszlanak. Egyes sza-
kos kollégák szerint egy gyakorlott szaktanár, aki jól 
ismeri a külföldi hallgatók oktatásának a módszereit, 
biztosan jobb gyakorló órát tart, mint egy "utcáról 
behívott" magyarszakos óraadó tanár. Ez a vélemény 
abból indul ki, hogy a jó gyakorló órához elég, ha a 
tanár magyar anyanyelvű,és ismeri a külföldi diákok 
oktatásának a speciális módszereit. Ez a vélemény 
félreérti a gyakorló órák célját, feladatát. A gya-
korló óra nem társalgás a nyelvet már tudó emberekkel, 
hanem magyaróra, amely csak abban különbözik a komplex 
magyarórától, .hogy nem ad líj nyelvtani és lexikai anya-
got. A jó gyakorlati óra tartásához is elengedhetetlen 
az alapos nyelvtani és nyelvoktatási, módszertani fel-
készültség, mert a tanár csak ezeknek a birtokában tud-
ja jól gyakoroltatni a különböző nyelvi jelenségeket, 
csak íígy tudja javítani a hibákat, és megmagyarázni, 
hogy mi miért hiba. Csak így tud válaszolni az esetle-
ges kérdésekre is. Van olyan vélemény is, amely szerint 
teljesen helytelen, ha nem magyarszakos tart gyakorló-
órát, mert szakszerűtlen tevékenységével csak árthat, 
összezavarja a hallgatókat. 
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Véleményem szerint ez a véleménjr is túlzó. A 
gyakorlatokat tartó szakos kollégák képesek arra, hogy 
a magyar leíró nyelvtant megtanulják annyira, amennyire 
ezt az oktatómunka a gyakorló órákon megköveteli. A 
nyelvoktatásban résztvevő szakos tanároktól éppen ezért 
elvárható, hogy a néhány éve tartott, székre szabott 
nyelvi képzéssel nem elégszenek meg, hanem folyamatosan 
fejlesztik nyelvtani tudásukat. Ez nélkülözhetetlen fel-
tétele a jó munkának. 

Feltétlenül szükséges a jó együttműködés is a 
csoportot oktató magyartanárral. Ez az együttműködés a 
gyakoroltatandó anj'agok és a módszerek rendszeres, rész-
letes megbeszélését jelenti, beleértve a nyelvtani prob-
lémákat is. Az ilyen jó együttműködésre van néhány példa, 
mindkét magyar szakcsoport területén. 

A szakosok által tartott gyakorló órák kulcskér-
dése tehát a tanár felkészültsége nyelvtanból és a nyelv-
tanítás módszertanából, valamint a magyartanár és a "tár-
salgó" együttműködése. 

A szakos tanároknak a nyelvoktatásba való bevoná-
sa a következő előnyökkel jár: 

- Egyenletesebbé válik a szakos tanárok megter-
helése. Heti óraszámuk válik egyenletesebbé. 

- A nyelvoktatásban részt vevő szakos tanárok 
viszonylag jól megismerik a hallgatók nyelvi 
szintjét, mire megkezdik a szaktárgy oktatá-
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sát. /Szókincs, ismert nyelvtani strukturák./ 

3./ A kölcsönös óralátogatások, Az együttműkö-
désnek ezt a formáját is igen fontosnak tartom. A szakta-
nárok számára különösen az lenne fontos, hogy tárgyuk be-
lépése előtt megismerjék bizonyos fokig a csoportjukat. 
Egy-két magyaróra meglátogatása alapján már képet kaphat 
a tanár a csoport nyelvi szintjéről. Ezzel saját munká-
ját könnyíti meg a legnehezebb kezdeti időszakban. A ma-
gyarórák látogatása a későbbiekben is hasznos, világossá 
teheti azt, hogy milyen nyelvi problémák nehezítik a szak-
tárgy megértését, a tanultak reprodukálását. 

A magyartanár számára is tanulságos lehet a szak-
órák látogatása. A nyelvtanár ilyenkor látja a legvilágo-
sabban, hogy melyek azok a nyelvi jelenségek, amelyeket a 
diákok értenek ugyan, de még nem használnak, - mi az, ami 
nem automatizálódott. A szakórákon, amikor a hallgató nem 
a nyelvi megformálásra, hanem a tanult tárgyra koncentrál, 
még jobban kiugranak a típushibák, tehát mindaz, amit job-
ban meg kell magyarázni, vagy többet kell gyakoroltatni. 
A megértés szintjét is jól fel lehet mérni a szakórákon. 
A magyartanár sokat segíthet a szaktanárnak abban, hogy 
az a csoportnak megfelelő nyelvi szinten tanítsa a diáko-
kat. Különösen a szaktárgyak oktatásának a kezdetén, köz-
vetlenül a belépést követő időszakban van nagy jelentősé-
ge ennek a segítségnek. Nagyon fontosnak tartom azt is, 
hogy a nyelvtanár és a gyakorló órákat tartó tanár köl-
csönösen látogassa egymás óráit. 
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Az óralátogatások tapasztalatai alapján jobban, 
konkrétabban lehet megvitatni a módszertani kérdéseket is. 
Az óralátogatások tapasztalatainak azonban csak egy részét 
beszélik meg egymással a tanárok. Gyakran előfordul, hogy 
a látogató ódzkodik a véleménynyilvánítástól, mert kelle-
metlen kritikai megjegyzéseket tenni. Leggyakrabban a ma-
gyartanárok beszélik meg a gyakorló órát tanító tanárok-
kal a látottak alapján, a tartalmi és a módszertani problé-
mákat. /Ők sem mindig./ 

A kölcsönös óralátogatások a hallgatók jobb meg-
ismerését is lehetővé teszik. Vannak diákok, akik eltérő 
képet mutatnak magyarórán, illetve az egyes szaktárgyi 
órákon. 

Milyen képet kapunk kölcsönös óralátogatásokról, 
a mult évet tekintve? 

A naplóba irt bejegyzések alapján a következő 
képet kapjuk: A Nándorfehérvári úton 74, a Budaőrsi úton 
61 órát látogattak tanárok./ A valóságban a látogatott 
órák száma ennél valamivel több, mert egy-egy tanár min-
den bizonnyal elfelejtette bejegyezni a naplóba óraláto-
gatását./ A fenti szám nem tartalmazza a szakcsoportve-
zetői, helyettesi, igazgatói stb. óralátogatásokat. 

A Nándorfehérvári uton a legtöbb órát a magyar-
tanárok látták: 31 komplex magyar órát, 20 gyakorló órát 
ós 11 matematika, fizika és kémia órát. A legtöbb órát 
- tapasztalatgyűjtés céljából - a fiatal magyartanárok 
nézték meg. Volt, aki több mint 10 magyarórát nézett meg. 

/Különböző tapasztaltabb tanárok óráit./ 
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A szakos tanárok jóval kevesebb órát láttak; 
9 magyarórát - ebből 6-ot a belépést megelőzően saját 
későbbi csoportjukban - 1 gyakorló órát és 2 matematika 
órát. 

A nyelvoktatásban részt vevő nem magyarszakos 
tanárok közül csak 1 nézte meg a vele együtt tanító ma-
gyartanár óráját. A magyartanárok közül 7-en láttak a 
csoportjukban gyakorló órát, volt, aki 4-5-ször is. /24 
csoportban voltak gyakorló órák./ 

A Budaörsi úton az óralátogatások megoszlása 
a következő: 

A magyartanárok 4 csoportban 12 gyakorló órát 
láttak és 6 csoportban 22 szaktárgyi órát. A szaktanárok 
11 magyar-, illetve gyakorló órát láttak. /Beleszámítva a 
társadalomtudományi tárgyakat tanító tanárokat is./ 
/A Budaőrsi úton összesen 27 csoport volt./ A magyartaná-
rok egymás óráit is látogatták, főleg a fiatalok,csakúgy, 
mint a Nándorfehérvári úton. 

Feltűnő, hogy összesen egy esetben jegyzett be 
szakos tanár szakos óralátogatást. A gyakorló tanárok egy 
esetben sem nézték meg a komplex órát tartó magyartanárok 
óráit. Az óralátogatások statisztikája azt mutatja, hogy 
az együttműködésnek ez a fajtája még nem elég népszerű. 
Egyeseket az is visszatart az óralátogatástól, hogy je-
lenlétükkel zavarhatják az órát tartó tanárt. A tanárok 
elég jelentős része valóban úgy érzi, hogy bárki idegen 
jelenléte zavarja az oktatásban. 
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Ennek ellenére hasznosnak tartom ezt az együtt-
működési formát. Azon kellene gondolkozni, hogyan oldjuk 
fel a hozzá kapcsolódó gátlásokat, kellemetlen érzéseket^ 
és hogyan tegyük hasznosabbá, produktívabbá a kölcsönös 
óralátogat ásókat. 

Végül még egy kérdés a kooperációval kapcsolat-
ban. A különböző tanárok közötti kooperáció minden tanár 
részéről feltételez bizonyos 

fokú hajlékonyságot, alkal-
mazkodni tudást, megértési készséget és bizalmat a többi-
ekkel szemben. /Természetesen nem a hibákkal, a mulasztá-
sokkal szembeni megértésről van szó./ 

Nem alakulhat ki megfelelő kooperáció olyan ta-
nárral, aki önző, minden esetben a többiektől várja el, 
hogy hozzá alkalmazkodjanak, vagy aki eleve bizalmatlan 
a vele egy csoportban tanítókkal szemben. Természetesen 
nem lehet senkitől sem azt kívánni, hogy minden kollégá-
ját egyformán szeresse, mindenkivel egyformán szívesen 
tanítson együtt. Az azonban mindenkitől elvárható, hogy 
minden kollégájával szemben korrekt legyen. Ez feltétele 
minden normális együttműködésnek. 

A tanárok közötti kooperációnak rendkívül fontos 
tényezője a tanár emberi magatartása. 
Exner Helmutné: 

A szaktárgyi oktatás és a nyelvoktatás összhangjának 
értelmezése 

Igaz, hogy erre az értekezletre számos szaktárgyi 
és szakirányú nyelvi jegyzet megírása után kerül sor, még-


