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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 
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addig megszokott köznyelvi szövegektől, hanem a nyelvi 
kifejezés formájában, a nyelvi stílusban is. Általában 
a gondolatok tömör megfogalmazására és pontosságra tö-
rekszenek, kedvelik a fogalmi meghatározásokat, a defi-
níciókat, definitív jellegű mondatoKat, az absztrakció-
kat. Ez azt jelenti, hogy gyakoribb az -ás, -és nómen-
képző előfordulása, a szöveg tele van jellegzetes szó-
tömbökkel, sztereotípiákkal, főneves szerkezetekkel, 
ennek megfelelően kevesebb a tartalmas ige. Az igei ál-
lítmány gyakran információszegény, a tényközlést ilyen-
kor az ige főnévi vonzata veszi vagy veheti át. ̂ Az 
elektronoknak az atomban helyzeti és mozgási energiá-
juk van; Két test között fellépő gravitációs vonzóerő 
nagysága egyenesen arányos a két test gravitáló tömegé-
nek szorzatával, és fordítottan arányos a távolságuk 
négyzetével; Mivel a sebesseg nagysága állandó, az e-
gyenletes körmozgást végző testnek a kör Kerületén meg-
tett utja egyenesen arányos az idővel; Több erő együt-
tes hatása egyenértékű az erők /vektori/ eredőjének a 
hatásával.'/' 

A bonyolult gondolatoknak a többszörösen össze-
tett mondatok felelnek meg, a bővített jelzős, igeneves 
szerkezetek. Jellemző a többszörösen mellérendelt jel-
zős szerkezetek halmozása és az emocionális színezet 
teljes hiánya. 

TTem könnyűi tehát hallgatóinknak megtanulni, hogy 
e bonyolult kifejezési módból hogyan lehet a lényeges 
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mondanivalót megérteni. Éppen ezért nem elégedhetünk 
meg kisebb szókinccsel és egyszerűbb grammatikával. 
El kell érnünk az év folyamán, hogy egy bizonyos alap-
szókincs, valamint a szaknyelvet jellemző alapvető 
specifikus grammatikai szerkezetek ismertek legyenek 
a hallgatók számára. 

Tanulóink akkor kezdik el a szaktárgyak ta-
nulását, amikor még nem ismerik a szaktárgyakban való 
nyelvi jártassághoz szükséges lexikai anyagot, fordu-
latokat, szókapcsolatokat, a szakmai jellegit szintagma-
tikus szerkezeteket. Még hiányoznak azok az automatiz-
musok, amelyek a mondatok időben történő rögzítését, az 
uj mondatok alkotását biztosítják. 

Mxg a nyelvórán fokozatosan jutnak el a nyel-
vileg bonyolult szerkezetű szakszövegekhez, addig az 
első szaktárgy belépésekor majdhogynem minden átmenet 
nélkül találják szembe magukat a számukra teljesen is-
meretlen grammatikai struktúrákkal, az adaptáció elle-
nére is bonyolult szintagmatikus szerkezetekkel, ame-
lyeket fel kell ismerniük, generatív magjukat ki kell 
bontaniuk, sőt képessé kell válniuk arra, hogy a több-
tagú szintagmákat újraalkossák, azaz mondattá építsék 
őket. Az ismert struktúrákat analógiás uton bővítik 
szintagmatikus kapcsolatokká. 

Ahhoz, hogy többé-kevésbé jól megértsenek, vagy 
még inkább reprodukáljanak egy akár tartalmában ismert, 
de idegen nyelven leírt vagy elmondott természettudomá-
nyos jelenséget, arra lenne szükségük, hogy az I. félév-
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ben tanult nyelvtani anyagot már a jártasság szintjén 
tudják. Ezzel szemben a nyelvtani anyag jelentős része 
még teljesen uj számukra. November elejéig, az első 
szaktárgy belépéséig - korai kezdés esetén - a Színes 
könyv első kötetének anyagát lehet elvégezni. /Ez 14 
lecke./ Ugyanakkor a vegyészcsoportokban első szaktárgy 
ként belépő kémia - beszédigényes tárgy lévén - nem 
tud nélkülözni bizonyos nyelvtani jelenségeket. A jegy-
zet 1. leckéjében szerepel a fokozás /20.1./, a mellék-
névi és határozói igenév, valamint a szóképzés /29.1./. 
További két leckében az eszközhatározó /15.1./,számhatá 
rozó, hasonlító határozó /20.1./ és az eredményhatározó 
/27.1./ szerepel az ezeknek megfelelő összetett monda-
tokkal egyetemben. 

A nyelvi és a szaktárgyi oktatás egyeztetése 
érdekében szükség van arra, hogy a felsorolt nyelvta-
ni jelenségek még az intenzív nyelvi szakaszban ará-
nyosan elosztva kerüljenek bemutatásra /nem az aktív 
reprodukálás, hanem a passzív megértés szintjén/. Ha 
ugyanis egyszerre akarjuk megtanítani őket a szaktár-
gyi belépést közvetlenül megelőző órák egyikén, az 
sokkoló hatást vált ki, igen erős megterhelést jelent 
a befogadó számára. 

Valamivel kedvezőbb a helyzet a mérnökcsopor-
tokban, ahol első szaktárgyként a matematika lép be. 

/ 

Itt is nélkülözhetetlen azonban bizonyos uj grammati-
kai jelenségek alkalmazása: 
1. leckében: Főnév- és melléknévképzők /-ás, -és; -ú, 
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-u; -s; fosztóképző/, felszólító mód /24.1./, 
a következő két leckében: valamennyi melléknévi igenév 

/29.1./, eszköz- és számhatározó, ujabb kép-
zők. 

A fentiekből kézenfekvő következtetés adódik: a szám-
és eszközhatározó, esetleg a fokozás soron kívüli meg-
tanításárak szükségessége. A képzett szavak nem jelen-
tenek túl nagy gondot, mert ezek nagyrészt új lexika-
ként kezelhetők, márpedig a szaktárgyi órák feladata 
nemcsak az, hogy új szakmai ismereteket közvetítsenek,ha-
nem nyelvi-lexikai gyarapításra is törekedniük kell. 
A lehetőségekhez mérten azonban ügyeljünk arra, hogy a 
lexikai bővítés legyen összhangban a nyelvtannal! Ez 
nagyfokú fegyelmezettséget követel a tanártól, viszont 
megtérül, mert meggyorsítja az értés folyamatát. És 
nem nehéz elképzelni, hogy milyen erőfeszítést igényel 
az állandó figyelem, a folyamatos készenléti állapot! 

A második szaktárgyként belépő fizika, illet-
ve a vegyészcsoportokban a matematika tovább fokozza a 
hallgatók nehézségeit azáltal, hogy az első szaktárgy 
uj nyelvtani jelenségeinek koncentrált befogadását a 
lexika erőteljes mennyiségi növekedésével tetézi. Mind-
ez a hallgatók megterhelésének fokozatosság nélküli meg-
sokszorozódását jelenti, így érthető a nyelvi teljesít-
ményszint zuhanásszerű csökkenése. 

Rendkívül nagy jelentősége van a TT-s szakcso-
portokkal való jó együttműködésnek, amellyel nemcsak 
egymás munkáját könnyíthetjük meg, hanem a hallgatókét 
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is. A nyelvtanár jól előkészítheti a szaktárgyi okta-
tást ugy, hogy ahol alkalom adódik rá, ott megtanít 
egyes szakszavakat, illetve köznyelvi szavaknak szak-
tárgyi szövegkörnyezetbe helyezve második, harmadik 
jelentését is megvilágítja, és ilyen összefüggésben 
aktivizálja őket. A szaktanár pedig a szaktárgyi te-
matika adta kereteken belül alkalmazkodik a hallgatók 
nyelvi korlátaihoz, kihasználja a célnyelven folyó óra 
nyelvi lehetőségeit, hogy mielőbb elérjék a legfonto-
sabb célt, a reprodukciós szintet. 

Végezetül egy, a szakcsoportunkban az 1985/86-
os tanév óta folyó kísérletről számolok be, amelynek 
célja a szaknyelvi oktatás hatékonyságának növelése, 
a hallgatók II. félévi túlterheltségének csökkentése, 
további közelítés a matematika és fizika nyelvéhez. 
A kísérletet végző három kolléga szelektíven dolgozza 
fel a "Műszaki szakirányú nyelvkönyv"-et. Néhány, a 
szaktárgyi tematikához szorosan kapcsolódó leckeszö-
veget megtartva saját gyűjtésű, a szaktanárok által 
lektorált és ajánlott rövid lélegzetű szövegeken de-
monstrálják a nyelvtant. E szövegek témája összhangban 
van a szaktárgyi órákon tanultakkal, jól kiegészíti 
azt. /A méter; A valós számok; Halmazállapotváltozá-
sok; Arkhimédész törvénye; Az atomok szerkezete stb./ 
A nyelvleckék feldolgozása mindig a szaktárgyi anya-
got követi, így nyelvórán már ismerős fogalmakkal ta-
lálkozik á hallgató, lehetőség nyílik a szakszavak 
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köznyelvi jelentéssel való kibővítésére és arra, 
hogy ismereteiket megszilárdítsák. 
Mivel a leckék száma kevesebb, mint a jelenlegi tan-
könyvben, és terjedelmük is kisebb, mód nyílik heten-
te 1-2 órán a szaktárgyak tankönyveiben felmerülő 
esetleges nyelvtani problémák tisztázására, illetve 
a szókincs terén jelentkező nehézségek felszámolásá-
ra. Ez természetesen megkívánja a szaktanárokkal való 
állandó együttműködést, a szaktárgyi tananyag folya-
matos figyelemmel kísérését. A szaktanárok nagy segí-
tőkészséggel és jóindulattal viseltetnek a kísérlet 
és a kísérletezők iránt. Az olvasmányok kiválasztása 
is többnyire az ő tanácsukra, az ő irányításukkal tör-
ténik. Sok munkát ad még az egyes nyelvtani gyakorla-
tok kimunkálása, melyek elsősorban a beszédkészség 
fejlesztését célozzák. Sok az olyan gyakorlat is, 
amely a matematikai vagy fizikai definiciókat nyelv-
tani, illetve lexikai feladatokkal bővíti, vagy a 
szöveges feladatokat elemezteti. 
Az elmúlt év tapasztalatai: 
1. A tantervi követelményeknek eleget tettek úgy, hogy 

soha nem szenvedtek időhiányban. 
2. A második félév során csökkent a diákok kimerült-

sége, a fáradtság jelei nem voltak olyan szembetű-
njek, mint a korábbi években. 

3. A szaktárgyi órákon kevesebb nyelvi nehézséggel kel-
lett megküzdeniük. 
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4. Az év végi vizsgákon oldottabbak, felszabadultabbak 
voltak nyelvi megnyilatkozásaikban. Nagyobb jártas-
ságot mutattak a beszédértésben is. 

A kísérlet ebben a tanévben is folytatódik. 

\ 


