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többi gyakorló órát tartó TTK-s tanár is megismeri a 
csoport nyelvi szintjét, de a nyelvoktatásban mégsem 
mindegy, hogy valaki szakértelemmel, szakképesítéssel 
működik-e. 

Nem mindenkitől várhatjuk, hogy ugyanezt te-
gye. Nem mindenkinek van hajlama, kedve hozzá. A Herder 
Intézetben kötelezték a szaktárgyakat tanító tanárokat 
a némettanári képesítés megszerzésére. Én óvakodnék 
ilyet ajánlani. De nagyon buzdítanám rá a fiatal taná-
rokat. Hátha többen is vannak, akiknek kedvük lenne, és 
az intézet ezt többféle módon támogathatná. 

A szaktárgyi és nyelvoktatás koordinációja, 
együttes minőségi fejlesztése akkor válna lehetségessé, 
ha a személyi feltételek javulásával csökkennének a 
szorító óraszám-problémák, és a gyakran nem megfelelő 
külső oktatók alkalmazása megszűnhetne. /A megfelelőkre 
természetesen mindig szükség lesz./ 

Dr. Major Györgyné: 

Néhány gondolat a nyelvi és szaktárgyi oktatás 
közelítéséről 

Havas Ágnes bevezetőjében igen körültekintően 
elemezte a magyar nyelvi és a szaktárgyi oktatás közötti 
együttműködés meglévő formáit és a továbbfejlesztés le-
hetőségeit. Ezekhez szeretnék néhány kiegészítő gondola-
tot elmondani. 
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A szaktárgy belépésekor az addig megtanult 
nyelvtani anyagra és szókincsre kell építeni. Ez gya-
korlatilag azt jelenti, hogy a szakórákon szóban és 
írásban csak olyan szövegekkel kerülhetnek szembe a 
diákok, amelyeket a nyelvtanulás már megalapozott, 
vagyis, amit már megértenek. Csak így tudnak hallgató-
ink önállóan számot adni írásban és szóban szaktárgyi 
tudásukról, mert aktív közlés nem várható megértés nél-
kül. 

Mit teszünk mi, fizikusok? Hogyan próbáljuk 
már évek óta elérni, hogy kevesebb kudarc alakuljon 
ki diákjainkban? Mivel segítjük őket sikerélményhez? 
Ezt vázolom röviden. 

1./ Megpróbálunk az első órákon csak olyan szó-
kapcsolatokat és mondatszerkezeteket használni, amelyeket 
a diákok már a magyar nyelvórákon korábban megtanultak, s 
amelyek egyúttal a fizika szaknyelvére is jellemzőek. így 
a fizika szaknyelv tanulása ebben az első szakaszban a 
köznyelv alkalmazását jelenti elsősorban, hiszen az ott 
tanult mondatszerkezeteket véssük be, erősítjük meg gya-
korlás révén. Az első hetekben használt rövid és egysze-
rű mondatokat fokozatosan, a magyar nyelvi órákon való 
előrehaladáshoz alkalmazkodva bővítjük mindaddig, amíg 
eljutunk a magyarok számára készült fizika tankönyvek-é -ben használt szintig. 

2./ Használjuk a szakszótárakat, amelyeknek 
külön jelentősége van a fizika oktatásában. A jelenleg 
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meglévő 11 nyelvű szakszótár is sokat segít a hallga-
tóknak, bár ez csak a leendő orvostanhallgatók könyvé-
hez készült el. A szakszótárakban azok a szavak talál-
hatók, amelyeket a nyelvórákon nem használnak, vagy a-
melyeknek külön szaktárgyi jelentése is van a köznyelvi 
jelentés mellett. Némi zavart okoz, hogy az orvosi szak-
szótárt használjuk a mérnök hallgatóink oktatásakor is, 

/ 
de a készülő uj szótár ezt a problémát megoldja. 

A szótárazási idő és a szótárazási hibák számá-
nak csökkentése érdekében megtanítjuk a diákokat a szó-
tárak helyes használatára. Az előre megtervezett taní-
tási anyaghoz házi feladatként az új rész szótárazását 
is feladjuk. így az új anyagrész feldolgozása már ismert, 
de még kellőképpen be nem gyakorolt nyelvtani szerkeze-
tekkel és szavakkal történik. Ezzel az új anyag megérté-
se a hallgatók számára könnyebbé, gyorsabbá válik. 

Hasznosnak tartom az orvosi fizika tankönyvben 
alkalmazott formát: ott a margón megjelennek azok az új 
szavak, amelyeket addig magyar-arákon nem használtak, 
vagy amelyeknek külön szaktárgyi jelentése van a köz-
nyelvi jelentés mellett. 

3./ Az újonnan belépő szakszavak elsajátításá-
nak megkönnyítéséhez nagyszámú szemléltető anyagot és 
kísérletet mutatunk be. A kísérletek során olyan szitu-
ációt igyekszünk megteremteni, amelyben a diákok saját 
szavaikkal el tudják mondani az érzékelt, látott, hal-
lott és tárgyalt jelenségek szaktárgyilag legfontosabb 
sajátosságait. 
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Az óra végén a megtanult anyagot a hallgatók-
kal foglaltatjuk össze. Ez nemcsak a szakismeretek meg-
értését, ellenőrzését segíti elő, hanem egyúttal lehető-
séget ad számukra az élőbeszéd gyakorlására, a szakis-
meret tartalmának a rendelkezésre álló nyelvi eszközök-
kel való önálló kifejezésére. 

A többi diák aktívan figyeli a szereplő társat, 
akinek mondanivalójához a végén nyelvi és szakmai kérdé-
sekkel és kiegészítésekkel szólhatnak hozzá, így növel-
jük mind a nyelvi, mind a szakmai aktivitást. 

Természetesen a tanév végén az összefoglaló, a 
vizsgára felkészítő órákon már a teljes magyar termino-
lógia szerint kérjük számon a fizikaoktatás elején egy-
szerűbb mondatokkal feldolgozott anyagot is. 

A fizika tankönyvhöz tartozó példatárakból vett 
feladatok megoldása során ügyelünk arra, hogy hallgatóink 
a példák szövegét mondattanilag is megértsék. 

4./ A köznyelvi és a szaknyelvi interferencia 
negatív hatásainak kiküszöbölésére szorosan koordináljuk 
munkánkat a magyar nyelv tanárával. A csoportban szerzett 
tapasztalatok közös megbeszélése és kiértékelése időnként 
a tananyag átrendezéséhez, a módszerek megváltoztatásá-
hoz vezet. 

Ezért célszerű lenne, hogy egy-egy szakirányon 
belül az összeszokott, a tanításban jól együttműködő ta-
nári kis gárda több éven keresztül közös csoportban taní-
tana. 
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így könnyebbé válna a módszertani és szakmai összehan-
goltság, a munka zökkenőmentesebben folyna. Az ilyen 
csoportokban a diákok is kiegyensúlyozottabbak, mert 
jobban értik a tananyagot. 

5./ A magyar nyelv oktatásában a 20.lecke vé-
géig, amikor belép a fizika tantárgy, összesen mintegy 
1300 szót vezetnek be. Ebből január végéig a fizika ta-
nításában csak 254 szót tudunk felhasználni. A fizika 
belépése a magyar nyelvi és matematikai uj szavak mellé 
az 

1. héten 62, 
2. héten 47, 
3. héten 56, 
4. héten 47, 

tehát december 22-ig 212 líj szót hoz be. Januaroan ez 
ííjabb 230 szóval növekszik, így a januári vizsgáig ösz-
szesen kb. 500 szó szükséges a fizika oktatásához. 

Ezért javasoljuk, hogy a gyakorlati órákra ké-
szítsünk olyan automatizációs gyakorló szövegeket, ame-
lyek ezen szavakkal gyakoroltatják a megtanult nyelvta-
ni szerkezeteket. 

Mihálka Szabolcsné: 

A szaktárgyi oktatás és a nyelvoktatás összhangjának 
értelmezése 

A szaktárgyi órákon hallott és olvasott szöve-
gek nemcsak a szakszók használatában különböznek az 


