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Zur Rolle ausländischer Gastlektoren bei der Vor-
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fordította: Szendie Virág 

A külföldi vendégtanároké- szerepe a testvéri szocialis-
ta országok felsőoktatási intézményeibe készülő hallga-
tták előkészítésében 

A Hémet; Demokratikus Köztársaság társadalmi 
fejlődése és nemzetközi kapcsolatainak bővülése, el-
mélyülése olyan nyelvi nehézségeket teremtett, melyek 
leküzdése egyre nagyobb követelményeket, állít elénk. 
Ez mindenek előtt az HDK és a Szovjetunió, valamint 
a többi KGST-ország közötti sokoldalú együttműködés-
ből, de ezen országok egyre szorosabbá váló integráció-
jából is adódik. 

Az 1, idegen nyelv oktatásának keretében a 
hallei A KP Walter Ulbricht- Intézetben ahol a 
hallgatók külföldi l:felsőoktatási intézményekbe való 
előkészítése folyik^ a diákokat a proletár internacio-
nalizmusra, valamint a Szovjetunióval és más szocialis-
ta országokkal való szoros barátságra neveljük. 
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A. lengyel, cseh, szlovák, bolgár, magyar és 
román nyelvű kétéves képzésnek az a célja, hogy a semmi-
féle nyelvi ismerettel nem rendelkező hallgatókat 
összesen 480 órában előkészítsük arra, hogy tanulmá-
nyaikat egy baráti szocialista testvérország valamelyik 
felsőoktatási intézményében megkezdhessék. Idegen-
nyelvi tudásukat igyekszünk olyan intézetekben fej-
leszteni, hogy a külföldi tanulmányok megkezdése 
nagyobb nyelvi nehézségek nélkül történhessen. Emellett 
az említett nyelvek oktatásának specifikus területe 
a hallgatók komplex országismereti-nevlési előkészí-
tése, de fontos az is, hogy hatékony internacionalista 
nevelésükhöz is hozzájáruljunk. Sokoldalú ismeretek 
közlésével igazi és mély érdeklődést kell ébreszteni 
a fogadó ország történelme, földrajza, kultúrája, 
jövőbeli feladatai, valamint a szocializmus építésé-
nek problémái iránt. 

Kétéves képzésünk keretében az idegennyelvi 
ismeretek következő formáit kell optimálisan kifej-
lesztenünk: 
- a köznyelv elsajátítása olyan szinten, hogy a 
hallgatók mindennapi témákról szóban és írásban ki 
tudják fejezni magukat*, 

- az ismert tematikával kapcsolatos szaknyelvi alap-
eloadásokat. hallás után megértsék és szelektálva 
jegyzetelni tudják; 
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- az ismert tematikához kapcsolódó alapvető szak-
irodalmat képesek legyenek /értelmezve/ olvasni 
és célszerűen áttekinteni; 

- meghatározott országismereti és szakmai témák-
ról. szóban és írásban egyszerű formában és vilá-
gosan tudjanak beszámolni; 

- az élet fontos területein, mint például a felső-
oktatási intézményekben, nyelvileg kommunikálni 
tudjanak, 

Tekintettel az oktatási folyamat alakulásá-
ra, feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy az egész 
idegennyelv-oktatás a kommunikációra épüljön, hogy 
visszatükrözze azokat a specifikus követelményeket, 
amelyekkel a leendő egyetemistáknak külföldön, 
egyetemi tanulmányaiknak kezdetén meg kell birkóz-
niuk. 

Idegennyelvi előkészítő munkánkban nagy je-
lentősége van annak a hatékony segítségnek, melyet 
a jövendőbeli fogadó országok vendégtanárai tudnak 
nekünk nyújtani. Már 1966 óta hívunk meg intézetünk-
be nyelvi lektorokat, általában több éves időszakra, 
elsősorban Csehszlovákiából és a Lengyel Népköztár-
saságból. Ez a két szocialista testvérország küldött 
eddig legnagyobb számban nyelvi lektorokat. Lengyel-
országból 24-en tanítottak lengyel, Csehszlovákiá-
ból 19-en cseh nyelvet és 15-en szlovákot. 



JL 7o-es évek elsa felében kezdődött meg fia-
taljaink tervszerű előkészítése arra, hogy felsőfokú 
tanulmányaikat a Bolgár Népköztársaságban, a Magyar 
népköztársaságban és a Román Szocialista Köztársaság-
ban folytassák. Ezekből az országokból így 14 bolgár, 
11 magyar és 6 román lektort üdvözölhettünk - általá-
ban több éves időtartamra - mint tantestületünk ked-
ves vendégeit és munkatársait. Ezen kívül speciális 
intenzív tanfolyamaink ideje alatt - rendszerint a 
tanév utolsó három hónapjában - nagy számban voltak 
segítségünkre felelősségteljes feladatunk teljesí-
tésében az említett szocialista testvérországokból 
érkező matematika, fizika, kémia és biológia szak-
lektorok. 

Mi indít minket arra, hogy vendégtanáraink 
munkáját oly nagyra értékeljük? 
Először:' is: olyan körülmények között, amikor hiány-
zik az idegennyelvi környezet, senki sem tud haté-
konyabb oktatást biztosítani, mint egy szakképzett 
anyanyelvi tanár. 

Másodszor:a nálunk már hosszabb ideje, kiemelkedő 
színvonalon oktató vendégtanárok alkalmasak arra, 
hogy hallgatóinkat lelkesítsék, motiválják, a mi 
országismereti - nevelési ügyünket, mellyel tanít-
ványainkat a baráti országokban folytatandó tanulmá-
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nyokra, az ottani életre készítsék elő, támogassák. 

Harmadszor; a részben több éves közös munka*ideje alatt 
/az eddigi maximum 6 év volt, s 5 vendégtanár tartóz-
kodott már nálunk két alkalommal is hosszabb ideig/ 
mindkét fél számára hasznos tapasztalatok, valamint 
gazdag emberi kapcsolatok alakulnak ki a szocialista 
internacionalizmus szellemében. 

Ez a gyakorlat 1966 óta bizonyítja, hogy a 
vendégtanárok minél hosszabb távú alkalmazása intéze-
tünkben felbecsülhetetlenül nagy hasznot hoz a mi 
közös ügyünk számára. 

A továbbiakban néhány gondolatot szeretnék 
elmondani a vendégtanárok munkájával kapcsolatosan 
az idegennyelvi oktatás hatékonyságáról. 

Ennek a hatékonyságnak az állandó növelése ter-
mészetesen fő feladatunk, mert az összes említett ide-
gen nyelv oktatásának 85 %-át a vendégtanárok végzik, 
és az ő eredményeik jelentősen befolyásolják a tanul-
mányok sikeres megkezdését külföldön. Az említett 
célkitűzések olyan feltételek között, amikor hiány-
zik az idegennyelvi környezet, az idegennyelv-oktatás 
színvonalának állandó emelését, javítását,azaz intenzi-
tásának és effektivitásának,hatékonyságának növelését .te-
szik szükségessé. Ez elsősorban az egyes lektorátusokon 
belül történik; de kisebb mértékben lényeges segítsé-
get jelent a folyamatos nemzetközi tapasztalatcsere is. 
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Az oktatás súlypontjait és a kitűzött feladatokat, me-
lyeket" az 1. idegen nyelv oktatásának programjában 
rögzítettek, a külföldi lektorátusvezetőkkel folyta-
tott rendszeres tanácskozásokon, valamint a vendég-
tanárok és az HDK-beli munkatársak értekezletén meg-
tárgyalj uk» Közben ügyeljünk arra, hogy az ország-
specifikus módszertani tapasztalatok, illetve az 
individuális képességek ne szenvedjenek korlátozást. 

Egy ilyen gyakorlat véleményünk szerint jól 
érezhetően hozzájárul ahhoz, hogy nagyon jó oktatási 
eredményeket érjünk el, ami elsősorban és nagymérték-
ben a vendégtanárok felelősségteljes:, kötelességtudó 
és elkötelezett munkájának eredménye. Ezt az elmúlt 
2o év meggyőzően megerősítette. 

Az ilyen módon folytatott idegennyelvi elői-
készítés várható eredményeiről - összehasonlítva a 
fogadó országban történő előkészítéssel, mely még 
ma is szokványosabb - a kezdeti kétségek után el-
ismerő értékelések születtek. 

Azt tervezzük, hogy a. következő években min-
dlen testvéri országból még hosszabb időre alkalma-
zunk szaklektorokat, mivel a felvételre várókkal 
szembeni követelmények matematika, fizika, kémia és 
biológia tárgyakból tovább emelkednek. Ezen a téren 
a Szovjetunió-beli vendégtanárok eddigi tapasztalatai 
fontos segítséget jelentenek. 


