TESS EU PROJECT
NYELVTANULÁS SPORTOS KÖZEGBEN
A Magyar Edzôk Társasága és nemzetközi partnerei sikerrel pályáztak az Európai
Bizottság által 2011-ben kiírt „Egész életen át tartó tanulás" program keretein belül
meghirdetett pályázaton. A TESS (The English Speaking Sportworld – Az angolul
beszélô sportvilág) projektben részt vevô hét európai partner elsôdleges célja a
sportban érdekeltek egész életen át tartó sport-szaknyelvi képzése. Egyrészt a
sportkom munikáció hivatalos nyel-ve az angol, másrészt a megfelelô szintû
nyelvtudás alapvetôen hozzájárul a munkaerôpiacon való sikeres jelenlét fokozásához,
így elengedhetetlen a sport-szaknyelv nemzetközi szinten való áttekintése,
összegzése. Egyre nagyobb igény mutatkozik a magasabb szintû szaknyelv-ismeretre,
mely jelentôsen felértékelte a nyelvi képzés szükségességét.
A projektpartnerek sporttal foglalkozó intézményekbôl kerültek ki és valamennyien
elkötelezettek, hogy a ku-tatások mellett támogassák és segít-sék a képzési
programokat és folyamatosan képezzék szakembereiket.
A hat ország (Franciaország, Német-ország, Bulgária, Portugália, Nagy-Bri-tannia és
Magyarország) és egy nemzet-közi szervezet (European Network of Sport
Science, Education and Employment) szakértôit magába foglaló projekt
sportszakemberek (elsôsorban edzôk illetve sportvezetôk, sportolók és bírók) kisebb
részben általános, nagyobb részben szaknyelvi tudását akarja fejleszteni internetalapú oktatócsomaggal, hiszen a nyelvtudás hiánya nem csak a magyar
sporttársadalmat érinti. A TESS projekt során egy olyan multimédiás, többnyelvû és
interaktív termék készül, amelyet a sport területen foglalkoztatottak valamennyi
szereplôje sikeresen tud majd alkalmazni a mindennapok során.
Ez az ötnyelvû, multimédiás interaktív csomag a sport-környezet különbözô
témaköreit dolgozza fel, amely több szituációban alkalmazható, olyanokban,
amellyel tevékenységük során találkozhatnak. A video-felvételek életszerû

helyzetekben mutatják be a leggyakoribb sportszituációkat, amelyhez nyelvtani-,
szövegértési fel-adatok, illetve szószedet tartozik.
Az általános szituációk a sportversenyekre történô utazással, az ott-tartózkodással
illetve sérülésekkel kapcsolatosak pl. jegyrendelés, szállásfoglalás, verseny elôtti étkezés,
sportolók szállítása, orvosi vizsgálat, stb. A szakmai témák között pedig a következôk:
akkreditáció, edzéslevezetés, bírók képzése, mérkôzés közbeni edzôi utasítások,
játékrendszerek, mérkôzéselemzés, stb. a leggyakoribbak.
A gyakorlatok a beszédértést, a kiejtést, illetve az anyag – elsôsorban a sportágra
jellemzô fontos szakkifejezések – elsajátítását segítik. Hogy egy kicsit „lazább" legyen
az egész: van egy Quiz rész is, amely játékos formában próbálja ugyanezt megtenni.
Az anyagban elôforduló nyelvtan elsajátítását, illetve magyarázatát egy külön rész
taglalja. A „szótár" rész-ben pedig minden szituáció (videobejátszás) általában húsz
legfontosabb szava található.
Már az anyag „élesben történô" tesztelése is folyik, ami – ha szükséges lenne –
minimális változtatásokra még lehetôséget ad.
Az online oktatási anyagon kívül egy olyan referenciajegyzék összeállítása is készül,
amelynek célja, hogy a különbözô országok pedagógiában használatos módszereit és
az eszközök listáját bemutassa. A megfelelôen összegyûjtött adatok segítségével
feltárhatók az érintettek szükségletei és elôsegíthetô a már meglévô módszerek
széles körének további bôvítése. A projekt által a különbözô helyi tapasztalatok
nemzetközi szinten összegezhetôk lesznek és a partnerek a kimutatott
eredmények által megegyezhetnek egy egységes tematikával a sportszak-nyelv
egységesítése terén. A rendszeres cserekapcsolatok az európai partnerek között
jelentôsen növelik a „lel-tár" (inventory) fejlôdését és tökéletesítését.
A projekt fejlôdésérôl részletesen az alábbi központi weboldalunkon
tájékozódhatnak: www. englishinsport.eu

