
  

„TENG-Sport Projekt” – a sport angol szaknyelve 

 

Az Európai Unió Lifelong Learning programja által támogatott projekt – a hogy 

a neve is mutatja - azért jött létre, hogy segítse bizonyos sportágakban élő, 

dolgozó szakemberek számára az angol szaknyelv elsajátítását. Hiszen a sport 

nemzetközi közvetítő nyelve leginkább az angol. Az érintettek széles köre 

felöleli a sportegyesületek vezetőit, munkatársait, a sportolókat, edzőket, 

bírókat, és a sport területén dolgozó, illetve az iránt érdeklődő emberek nagy 

táborát. A TENG-Sport „folytatása”, kis testvére a korábban már több európai 

ország részvételével – ugyancsak a Lifelong Learning Program által támogatott 

– PARTES és TESS projekteknek. 

Miről is szól? Európa több országában is felmerült, hogy a sport területén 

dolgozók két problémával is szembesülnek: egyrészt sokuknak nincs (vagy 

nagyon csekély a) megfelelő általános, a mindennapi kommunikációt érintő 

nyelvtudása, illetve a még nagyobb probléma, amivel szembesülniük kell az a 

tény, hogy a saját szakmájukban sem mindig tudják a megfelelő szavakat, 

kifejezéseket használni: Magyarul a szaknyelvi tudás hiányzik.  

Ezt ismerték fel több országban, és ezért nyújtottak be pályázatot az EU-s 

programhoz, azzal a céllal, hogy a mai világban, kihasználva a modern 

eszközök széles tárházát, olyan internet alapú audiovizuális oktatócsomagot 

dolgozzanak ki, amellyel lehetővé teszik, hogy egy sportágon belül minél több 

szakember megismerhesse saját sportága angol szaknyelvét. Emellett a 

versenyekre történő utazás, a szálláson, illetve pl. betegség esetén felmerülő 

szükséges minimális kommunikációt elsajátítva képesek legyenek a 

mindennapi nyelvi helyzeteket is megoldani. A nyelvtudás hiánya igaz 

Magyarországra is, ahol mind az általános, mind a szakmai nyelvtudás 

alacsony szinten áll. 

Megismervén a korábban már szintén több ország által elkészített hasonló 

anyagot, úgy döntöttünk, hogy nemzetközi kooperáció keretén belül, mi is 

ezekkel a modern módszerekkel akarjuk fejleszteni a sportban tevékenykedő 

szakemberiek nyelvtudását. Építve a korábbi (PARTES és TESS) projektekben 

már résztvevő menedzserek és szakértők tapasztalatára elkészítettük a TENG-

Sport pályázatot, amely sokban hasonlít a korábbiakra, de újabb sportágakat 

bevonva készítenek oktató csomagokat, amellyel mind a beszéd, mind az írás, 

illetve a megértés (szakirodalom olvasása) terén jelentős fejlődést érhetnek 

el. 

A TENG-Sport Projektben résztvevő országok közül 2 „alapító” (Magyarország 

és Franciaország) ötletgazdája volt a korábbi programoknak, és most együtt 

dolgozva az ankarai Gazi Egyetemmel (Törökország) - akik most a projekt 

koordinátorai - átadják több éves tapasztalatukat és szakértelmüket. 

Munkánkat – elsősorban a szervezés területén – német és angol partnerek 

segítik. 

Az egyik ilyen alapító a Magyar Edzők Társasága, amely résztvevője volt már a 

korábbi projekteknek is. A program menedzsmentjének egyik vezetője dr. 

Petrovics László, aki motorja a programnak. A szakértő - magyar részről - pedig 

Nemerkényi Krisztina, aki több mint 20 éve oktatja a sport szaknyelvét, és 

akinek sportszakkönyve több intézményben használatos tananyag. 

A program nem csak oktatási anyagot, hanem módszertani leírást is tartalmaz, 

amely segítséget nyújt a tanuláshoz. Mivel mindenki egyéni ütemben 

tanulhat, csökkenhet a „lemorzsolódás veszélye” és úgy sajátíthatja el a 

szaknyelvet, ahogy ideje (és kedve) engedi.   

A Projekt 2013-ban indult és 2016-ban fejeződik be. A következő együttes 

ülésre (megbeszélésre), március végén, Budapesten kerül sor. 


