
Mihálka Szabolcsné: 

Gyakorlattípusok a. szaknyelvi oktatás szakaszában 

Idegen nyelvet nem elegendő csupán az ismeret 
szintjén elsajátítani, a nyelvtan tudása ugyanis nem 
jelenti egyúttal a nyelv gyakorlati elsajátítását. 
Olyan nyelvtudásra van szükség, amely szóbeli és 
írásbeli tevékenységben egyaránt alkalmazható.. Szük-
ség van tehát arra, hogy a nyelvi jelenségeket a 
gyakorlaton keresztül tudatosítsuk, mert a gyakor-
lat útján kiművelt nyelvi készség a legmegbízhatóbb. 
A jól begyakorolt nyelvtan erősíti a beszédkészsé-
get. 

A nyelvgyakorlásnak a tanítási óra minden sza-
kaszában fontos szerepe van, ezért is kap oly nagy 
jelentőséget a mindenkori jegyzet megfelelő gyakor-
latrendszere. 

A II. félév haladó szintű nyelvoktatásnak 
minősül. Célja a megértés és a beszédkészség fejlesz-
tése. Ez a célkitűzés nem nélkülözheti a jól megvá-
lasztott szövegek mellett a logikailag motivált, 
változatos gyakorlattípusokat sem. A drillezés a 
nyelvoktatás kezdeti szakaszában eredményes lehet 
ugyan, de magasabb szintű nyelvtudás mechanikusan is-
métlő jellegű gyakoroltatással és egyfajta rendsze-
rező készség kialakítása nélkül nem érhető el. 
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Lineárisan felépített, a ̂ zöveganyaghoz alkal-
mazott gyakorlatrendszerre van szükség, amelyben a 
lexika és a grammatika egysége dominál. Természetesen 
a jelenséget, sohasem önmagában, hanem mindig valami-
lyen kapcsolatában, mondatbeli szerepében kell gya-
koroltatni . 

A. modern nyelvoktatás a mondatot tekinti az 
emberi közlés alapegységének. Célja, a beszédre, okta-
tás, mert a beszédet tartja a nyelv elsődleges meg-
nyilvánulási formájának. Ebből következik tehát, hogy 
elsősorban a mondatkeretben folyó beszédet kell a 
hallgatóban készséggé fejlesztenünk. 

A jelenleg használt műszaki szakirányú jegyzet 
gyakorlatéi kettős tagolódást mutatnak: 1./ a nyelvtant 
követő gyakorlatok a lexikai összegzés mellett első-
sorban az újként jelentkező nyelvi struktúrák tudatos 
alkalmazását, és automatizálását tekintik célnak, míg 
2./ a szövegeket követő gyakorlatok a szókincs, a 
beszédkészség fejlesztését szolgálják. Ezek a gyakor-
latok a teljes leckét mint nyelvi-logikai egységet: te-
kintik át és rendszerezik. 

A tanár dönti el, mi az, ami megelőzi, illetve 
követi a szövegfeldolgozást, mi adható önálló munká-
nak ellenőrzés, vagy az önálló gondolkodásra nevelés 
céljából. 
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A grammatikát ismétlő és bemutató gyakorlatok 
között vannak különböző mondattranszformációk, ki-
egészítéses gyakorlatok, melyek egy bizonyos nyelv-
tani jelenség gyakorlását célozzák. A kiegészítéses 
gyakorlatnak az a vázltozata, amely a legkülönbözőbb 
nyelvtani jelenségek elsajátításának szintjét hiva.-
tott mérni, gyakran és szívesen alkalmazott gyakorlat-
típus. A szaknyelvi oktatás kezdeti szakaszában 
különös jelentőséggel bír az elemző készség kialakí-
tása, majd a későbbiek során a fejlesztése. A szó-
tani és mondattani elemzés tulajdonképpen az egész 
nyelvtant magába foglalja. A kellő pillanatban be-
iktatott elemzéssel a nyelvi jelenségek egész sorát 
tudatosíthatjuk, vagy ismételtethatjük. A mondat-
elemzés a nyelvtani ismeretek megszilárdításának és 
alkalmazásának hatásos eszköze. Az egy mondatra fel-
tett különböző kérdésekkel erősíthetjük az egész mon-
dat szerkezetének áttekintését. 

Más gyakorlatok képessé teszik: a hallgatót 
bonyoltxlt szerkezetek lebontására, illetve felépíté-
sére. Ezekben a gyakorlatokban egy összetett mondatban 
kifejtett gondolatot több különálló mondatra kell 
szétbontani, vagy egy egyszavú mondattá, összevonni. 
E műveletek elvégzése közben a mondat bizonyos mérté-
kig átalakul a. szöveg tartalmának változatlansága mel-
lett, így a hallg,ató nemcsak a szöveg megértéséig jut 
el, hanem a szövegalkotásig, is. 
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A szavak, az állandó szókapcsolatok fokozatos 
gyarapítása, biztos ismerete nélkülözhetetlen. Ezt a 
célt szolgálják a szókincsfejlesztő gyakorlatok. Ilyen 
pl. a szöveghez tartozó szócsaládokkal történő kiegé-
szítés, vagy azok készítése. Szócsaládokkal a legegy-
szerűbb alapegységtől az összetett nyelvtani szerke-
zetig jut el a hallgató. Ez a módszer lehetőséget ad 
a nyelvtani törvényszerűségek feltárására, és pszicho-
lógiailag is megalapozott, mivel az ismert, egyszerű-
ből indul ki. Szócsaládok alkotása tudatosítja a 
szóképzés törvényszerűségeit is. A szóképzés szere-
pe? a szaknyelv oktatásában igen jelentős. A produk-
tív szóképzési modellek megismerésével képessé vál-
nak hallgatóink arra, hogy a szaknyelvi szókincs egy 
részének jelentését önállóan tárják fel. Az itt kiala-
kított készségek megkönnyítik a szótározás munkáját 
is. Vannak ugyanis olyan szavak, amelyek a szövegben 
előforduló alakjukban nem találhatók meg a szótárban. 
Előfordulhat például, hogy egy bizonyos főnevet nem 
tüntet fel a szótár, de feltünteti a megfelelő mellék-
nevet vagy igét, amely hozzásegíti a hallgatót a jelen-
tés megfejtéséhez. 

Állítsunk össze szócsaládokat - ahol a tan-
könyv ezt nem tette meg - azért is, mert a szótár szét-
szórja őket, elválasztja a rokon szavakatí 
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A. szóképzés tanítása és gyakorlása a szókincs fejlesz-
tésétol elválaszthatatlan. Ezáltal tudatosítjuk, hogy 
egyszerű vagy összetett szóval, tőszóvalL vagy szár-
mazókszóval van-e dolgunk. Ez nagyon sokrétű, bonyo-
lult feladat, összefügg a nyelv egészével: nyelvtannal, 
stílusfejlesztéssel, szóbeli és írásbeli készséggel 
egyaránt:. 

kz új szókincs rögzítését szolgáló lexikai 
gyakorlatok általában szelektáló, behelyettesítő szó-
beli és írásbeli gyakorlatok. Gyakran kell művelete-
ket végezni a szómagyarázatok szavaival, aminek az az 
előnye, hogy az ismert nyelvi környezetbe helyezett 
újj szó használatát már eleve, illusztrálja. 

Hemcsak a szókincs bővítésének, hanem a sti-
lusérzék fokozásának is egyik legeredményesebb módja 
a szinonimák alkalmazása. Ennek több módja van: szinoni-
mák gyűjtése, mondatalkotás szinonimákkal, a mondatok 
hiányzó szavai helyébe a megadott szinonimásorból a 
legmegfelelőbb kiválasztása. A. szininimák kiválasz-
tásánál mindig számolni kell azzal, hogy bármennyire 
is rokon a jelentésük, tárgyi vonatkozásban határo-
zott különbség van köztük. Vonzatuk néha az egész mon-
dat átszerkesztését igénylik, a velük végzett, gramma-
tikai műveletek rendkívül komplex szellemi tevékeny-
séget jelentenek. 
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Ugyancsak a szókincset aktivizálja az antonimák kere-
sése főnévhez, igéhez, melléknévhez, 
A. homonimák értelmezése elsősorban a szövegértést szol-
gálja. 

A. gyakorlatoknak egy nagy csoportja a készsé-
gig fejlesztését tűzi célul. Ezek közül a reprodukáló 
gyakorlatoknak van leginkább létjogosultságuk a szak-
szövegekben való jártasság fokozása, szempontjából. 
Ilyen például a kérdésekre való válaszadás, illetve 
•Üre megadott válaszokra való kérdésfeltevés. Ezek 
a gyakorlatok a szöveg tartalmi rögzítését szolgálják, 
de egyúttal elvégzik a szöveg szókincsének és nyelvta-
ni modelljeinek ellenőrzését is. Máskor a hallgatók-
nak kell szómagyarázatot készíteniök, és a megmagyará-
zott szóval, illetve szerkezettel mondatot alkotni. 

A mondatalkotás előre megadott szavakból a 
hallgatók tudását próbára tevő, rendkívül hasznos gya-
korlattípus. Vannak gyakorlatok, amelyek meghatározást 
/definíciót/ és definitív jellegű mondatok alkotását 
kérik számon. Nagyon nehéz feladat ez, de ilyen jelle-
gű feladatok elvégzésével nagy lépést tesznek hallga-
tóink a szaknyelvi követelmények felé. 

A. jelenleg használatban levő jegyzet egyik 
erőssége, hogy nagyszámú gyakorlata segíti a vázlat-
ée .jegyzetkészítés készségének kialakítását, valamint 
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a fogalmazási készség fejlesztését. Amit a hallgatók 
egyszer már leírtak bármilyen szerény formában is, 
sokkal könnyebben fogalmazzák újra élőszóban vagy ma-
gasabb szinten, érett fogalmazásban, A fogalmazás 
mint az írásbeli közlés legmagasabb foka már magába, 
foglalja a reprodukció) és produkció fázisát. Egy 
kompozíció elkészítéséhez nem elegendő csupán a nyelv-
ismeret, logikus gondolkodás, tömörítési készség és 
stilisztikai ismeretek is kellenek hozzá, E két 
utóbbi sajátosság miatt nem kérjük számon e. készség 
meglétét a. lejendő mérnökhallgatók év végi írásbeli 
nyelvvizsgáján. 

Csak érintőlegesen szólok arról a gyakorlat-
típusról, amellyel a beszéd melletti legfontosabb 
készségetfa hallás utáni készséget alakítjuk ki. 
Hosszú,fáradtságos út vezet ennek kialakulásáig, és 
ez nem automatikusan történik a beszédtevékenység fej-
lesztése mellett. A nyelvtanulás kezdetétől terv-
szerűen kell fejleszteni azokat az elemi készségeket 
a hallás utáni értésben, amelyek lehetővé teszik az 
előadott tényanyag megértését, jegyzetelését és 
reprodukálását. Egyszerűbb /többnyire adaptált/ szöve-
geket, nem túl gyors tempójú, jó£artikulált beszédet 
kell intézeti tanulmányaik során megérteniük, illetve 

leírniuk, magyar nyelven kell bizonyítaniuk a tananyag, 

megértését, sőt alkotó; módon kell alkalmazniuk a. hallot-
takat. 
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A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy a 
beszédtempó gyors, és a. közlés általában nem ismétlő-
dik meg, a beszélő sebességére kell a hallgatónak han-
golódnia. Ez szükségessé teszi a megértés automati-
zálását. Egy másik nehézség az, hogy a. kiejtésben 
egymáshoz közel álló hangok között sokkal nehezebb 
különbséget tenni, mint a különböző grafikai jelek 
között. A hallás utáni értés készsége három komponens-
ből áll: értésből, szelektálásból és jegyzetelésből. 

Értésnél a szó. hangalakjának helyes értéséről 
van szó, de az is fontos, hogy a sok jelentés közül 
az aktuális jelentést válassza ki a hallgató. 

A szelektálás folyamatát a nyelvtudás mellett 
a tárgyi tudás is meghatározza. Kezdetben a nyelvi 
ismeretek szintje a meghatározó, később már a tar-
talmi szelekció lép előtérbe. Szerephez jut a koncentrá-
lóképesség és az emlékezőtehetség is. 

A jegyzetelés az információtárolás funkcióját 
veszi át. Túl nagy igényeket nem támaszthatunk a hall-
gatók által készített jegyzetekkel szemben, egy a lé-
nyeg, hogy a reprodukciót mindig tegyék lehetővé. 

A gyakorlás során ügyelnünk kell arra, hogyha 
hallgatók lehetőleg minél előbb terjedelmes tartalmi 
egységeket fogjanak fel és véssenek emlékezetbe;. 
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"Végül egy nemrég elkészült, hiánypótló munká-
rólj az ellenőrzést szolgáló feladatlapok gyűjteményé-
ről szeretnék szólni. Nem elég ugyanis a megfelelő kész-
ségeket kialakítani, folyamatos információkat is kell 
szereznünk a hallgatók tudásáról, a szerzett ismere-
tek szintjéről, a reproduktív, produktív készségek 
fejlődéséről. Ezt az I. félévben folyamatosan meg-
tesszük Qíí. Színes könyvhöz készített tesztek segítségé-
vel, a II. félévben azonban erre eddig csak egyéni-
leg készített feladatok teremtettek lehetőséget. 

Bár' a tankönyv gyakorlatai között is szerepel 
egy-egy lényeges szakasz végén önellenőrzésre alkal-
mas feladat, ezeknek a. rendeltetése azonban elsősor-
ban a gyakorlás, a rendszerezés megkönnyítése. Az 
eredményesség érdekében ellenőrző, felmérő célzattal 
szükség van a hagyományos formák >• házi fel- ....' 1. 
adatok, dolgozatok - mellett feladatlapokra, tesztek-
re is. Ez visszajelzés a tanár számára, tájékoztat, 
hogy milyen a felkészültség a továbbtanuláshoz, fontos 
adatokat szolgáltat a tudásszintről és egyúttal meg-
kívánja a tanultak alkalmazását. A folyamatos ellen-
őrzés rendszeres munkára szoktatja a hallgatókat, 
ezért jelentős motivációs erővel is hat rájuk. De csak 
akkor tölti be: igazán funkcióját, ha rendszeres és 
folyamatos, és az ellenőrzést követően megtörténik a 
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felfedett hiányosságok pótlása. Lehetőivé teszi a 
hallgatók eredményeinek összehasonlítását, elemzé-
sét,, alkalmas objektív teljesítmény értékelésre, mert 
önállóan dolgoznak, ösztönözheti a rendszerezést, is-
métlést, összefoglalást. Megmutatja a tanári munka 
eredményességét és hiányosságait, serkentőleg hat 
a pedagógiai munka, folytonos javítására. 
Ezek a feladatlapok a tankönyv gyakorlatrendszeré-
vel és a reprodukciós szöveggyűjteménnyel együtt 
képeznek olyan komplex tananyagot, amelyelmek a fel-
dolgozásával, biztonsággal elsajátíthatók az isme-
retek, hozzásegítve hallgatóinkat megfelelő tanulási 
szokások kialakításához és a pontos munkavégzéshez. 

Szende Virág: 

A külföldiek beszédtanításának sajátos módszertani 
problémái 

Amikor megkérdezik tőlünk, hogy mivel fog-
lalkozunk, különösebb megfontolás nélkül válaszoljuk: 
"Magyar nyelvet tanítok." Ez csak akkor igaz maradék-
talanúl, ha a "nyelv"-be. - egyébként nem egészen he-
lyesen - a beszédet is beleértjük. 


