
114 Könyvszemle

nulságos lehet pedagógusoknak, egyetemi 
hallgatóknak, de általában a téma iránt érdek-
lődőknek, sőt szinte kötelezően ajánlott okta-
tással foglalkozó szakembereknek és poli-
tikusoknak. Lefordítása a hazánkban élő kü-
lönféle migránsok nyelvére pedig segíthetne 
nekik, „más”-oknak a magyarországi helyzet 
megismerésében, és ezáltal saját helyzetük 
kezelésében és lehetőségeik felmérésében.

Bérces Emese
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A deutsch.com 1 című tankönyvcsomag kez-
dőknek szól, és az A1 szintig viszi el a német 
nyelvet tanulókat. A célcsoport a tizenéves kor-
osztály. A tankönyvcsomag munkafüzetből, 
tankönyvből, CD-mellékletből és tanári kézi-
könyvből áll. Hamarosan internet-szol gáltatás 
is a felhasználók rendelkezésére áll majd.  
A 2008-ban megjelent deutsch.com 1 után to-
vábbi két rész megjelentetését tervezi a kiadó. 
2009-ben várható a deutsch.com 2, amely az 
A2 szintet célozza meg. A deutsch.com 3 meg-
jelenési időpontja még bizonytalan, ez a B1 
szintig juttatja majd el a nyelvtanulót. A szer-
zőknek az a célja a sorozattal, hogy a legújabb 
tanuláskutatási tapasztalatokból kiindulva 
megpróbálják könnyebbé és sikeresebbé tenni 
a nyelvtanulást. A tananyag a Közös Európai 
Nyelvi Referenciakerethez igazodik, amelyet 
az Európa Tanács dolgozott ki 1989 és 1996 
között, és amely egyben útmutató is a nyelvtu-
dás szintjének egységes meghatározására.

A tankönyv felépítése átlátható, a 18 lecke 
6 modult alkot. Minden lecke 2 duplaoldalból 
áll, amelyekben a nyelvtanuló egy bevezető 
után gyakorlófeladatokon át jut el a gyakorlati 

felhasználásig. Rokonszenves a leckék rövid-
sége. Egyrészt a változatosság okán, másrészt 
mert a legújabb tanuláspszichológiai kutatá-
sok alapján tudjuk, hogy a figyelem-koncent-
ráció mintegy 20 perc után gyorsan gyengül, 
tehát nem érdemes túlzottan hosszadalmas 
leckéket írniuk a tankönyvszerzőknek. A rövid 
leckék ugyanakkor az ismétlések lehetőségét 
is nyújtják, ami azért előnyös, mert sokkal job-
ban megmarad egy nyelvtani je lenség, szó 
vagy más lexikai egység a diák fejében, ha 
többször, több kontextusban is előfordul.  
A leckék után külön oldalon or szágismereti, 
kulturális jellegű tájékoztatókat, információ-
kat találunk, illetve az ezekkel kapcsolatos ku-
tatómunkára, esetleg projektmunkára irányuló 
ösztönzést. Ez azért kiemelendő, mert az ide-
gennyelv-oktatásban is megjelent és terjed az 
interkulturális szemlélet, vagyis a lexikai-
grammatikai kompetencia elsajátítása mellett 
az interkulturális kommunikatív kompetencia 
elsajátításának is fontos szerep jut: a nyelvta-
nulónak a másik kultúrából származó ember 
életfelfogását, értékeit és viselkedését is meg 
kell értenie, hogy sikeresen kommunikálhas-
son vele. Végül minden leckét 1 oldalnyi ösz-
szefoglaló zár, ahol még egyszer megtaláljuk 
összeszedve az adott leckében elsajátított új 
nyelvtani jelenségeket, szókincset, kommuni-
kációs eszközöket és tanulási stratégiákat.  
A munkafüzetben 3 leckénként, vagyis modu-
lonként ismétlő oldalakat találunk, melyek 
újra áttekintik az anyagot más kontextusban, 
ügyelve a 4 készség (beszéd, hallás utáni értés, 
íráskészség, olvasásértés) fejlesztésére, vala-
mint projekt-feladatokat is kínálnak, melyek 
révén a diákok országismereti és interkulturális 
ismeretekhez jutnak.

A szerzők kimondott célja a konstruktiviz-
mus, az autonóm tanulás segítése, beemelése a 
nyelvtanulásba. A konstruktivizmusnak az a 
lényege, hogy a tanuló saját maga számára a 
saját logikája szerint alkossa meg, építse fel az 
új nyelv struktúráit, tehát a könyv támogatja a 
cselekedtetve tanulást, az aktív tapasztalat-
szerzést, a kísérletezést, a kreativitást. Így pél-
dául a nyelvtani szabályokat nem mindig kí-
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nálják tálcán a tankönyvírók, hanem olykor a 
diák önállóan alkotja meg a saját nyelvtani 
szabályát, ezeket „Az én szabályom”-ként 
aposztrofálják a szerzők. Ez a fajta induktív 
tanulás jobban garantálja a sikert, a tartós 
eredményt, az újonnan elsajátított nyelvi je-
lenségek rögzülését. A diákot tehát érettként 
kezelik, építenek a világról alkotott már meg-
lévő tudására, más nyelv(ek) ismeretére, le-
gyen az az anyanyelv vagy esetleg egy már 
elsajátított másik idegen nyelv. Ennek megfe-
lelően hamar felhagynak például azzal a gya-
korlattal, hogy az igéknél egyszerre csak egy 
vagy két személy ragozott alakját tanítsák meg 
valamelyik számban – elkerülendő a diák 
agyának túlterhelését. Aki már tud egy-két 
nyelvet, az tisztában van vele, hogy egy igé-
nek 6 alakja van kijelentő mód jelen időben, 
tehát a szerzők mind a 6 alakot, az egyes igék 
teljes paradigmáját egyszerre felsorolják a 6. 
leckétől kezdve. Megtanítanak tanulási straté-
giákat is, amelyek segítségével könnyebben, 
gyorsabban lehet elsajátítani az idegen nyel-
vet. Ezeket mindig egy vörös szalagban ki-
emelve jelenítik meg. Mire kell gondolnunk? 
Például: „Írd fel az új szavakat egy kártyára!” 
vagy „Új nyelvtan? Hasonlítsd össze más 
nyelvekkel! Ez segít a megértésben és megta-
nulásban!” vagy „Rajzold le a nyelvtani sza-
bályokat! Így könnyebben megtanulod!” „Be-
széd: Gyakoroljatok párban! Vegyétek fel egy-
más hangját mobiltelefonra!” A munkafüzet 
végén még egyszer – összegyűjtve – felsorol-
ják a tanulási stratégiákat. Ezek a stratégiák 
fejlesztik a diákok problémamegoldó képessé-
gét is. Természetesen ezeket a tanuló német 
nyelven még nem érti meg az első leckéktől 
fogva, kezdetben a nyelvtanár segítségére van 
utalva, le kell fordítania. Ehhez talál megfelelő 
helyet a munkafüzet utolsó oldalain. A munka-
füzetben a leckék végén a diákok a „Selbst-
kontrolle” (=önellenőrző feladatok) elnevezé-
sű lapokon önállóan ellenőrizhetik a megszer-
zett tudásukat, illetve lehetőségük van még 
egyszer átismételni a lecke anyagát.

A deutsch.com 1 nyelvkönyv tehát épít az 
ún. többnyelvűség- vagy harmadik nyelv-kon-

cepcióra: kihasználja azt, hogy a tanulók egy-
két nyelvet életük során elsajátítottak, és a 
nyelv(ek)ről már sok dolgot tudnak – lásd pél-
dául az egyik tanulási stratégiát egy olvasásér-
tési feladatnál: „A más nyelvekből származó 
szavak segítenek (a megértésben).” Vagyis  
a könyv az ismert dolgokkal kezdi a nyelvta-
nítást: az első modulban ráébreszti a diákokat, 
hogy milyen sok dolgot tudnak már a német 
nyelvről, megvilágítja a hasonlóságokat más 
nyelvekkel (internacionalizmusok, angliciz-
musok). Így például a sportágak, az órarend 
tantárgyai vagy a hónapok neve kapcsán, me-
lyek az első leckékben megjelennek, aktiválva 
a nyelvtanulóban a szunnyadó, már meglévő, 
rejtett nyelvtudást. Nagyon hamar kezd kifeje-
zéseket, egész mondatokat megtanítani, már 
az első órákon, például „Wie bitte?” (Tessék?); 
„Noch einmal bitte!” (Ismételje meg kérem!); 
„Am Montag” (Hétfőn); „Was kostet…?” 
(Mennyibe kerül…?). Nagyon hamar eljut az 
első módbeli segédige megtanításáig is, már a 
7. leckében: können (tudni, -hatni, -hetni), 
möchten (szeretni, óhajtani valamit, feltételes 
módú igealak). Természetesen nem a nyelvta-
ni jelenségre élezi ki a figyelmet, inkább a je-
lentésre és az abban rejlő kommunikációs le-
hetőségekre. A nyelvtani jelenségek megtaní-
tásánál fontos szerepe jut a gyakoriságuknak 
is, tehát például a tőhangváltós igék meglehe-
tősen nehéznek tartott nyelvtana már a 4. lec-
kében előfordul, bár elszigetelten, csak a lesen 
(olvasni) ige kapcsán, de visszatér ugyanez a 
nyelvtani jelenség a 7. leckében a sprechen 
(beszélni), wissen (tudni) és fahren (utazni) 
igék kapcsán. Ezek nyilvánvalóan nagyon 
gyakori igék a német nyelvben. Ide sorolható 
az is, hogy a múlt időt (Präteritum és Perfekt) 
már kezdő szinten megismerteti a tankönyv. 
Ennek is a jelenség nagy gyakorisága az oka, 
ennélfogva helyeselhető eljárás.

Kiemelendő, hogy sok feladat szolgálja a 
hallás utáni értést, illetve hogy a legkisebb di-
alógusok, egyes szavak is meghallgathatóak, 
kiküszöbölve ezzel a nyelvtanár esetleges ki-
ejtésbeli hiányosságait; ezenkívül autentikus 
kiejtést hall a diák, illetve más kiejtést, nem 
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csak a nyelvtanárét. Sokat segít a helyes kiej-
tés elsajátításában a szóhangsúlyok nyomdai 
jelölése is a szókincsfejlesztő, illetve kiejtési 
feladatokban. Ez nagyon megkönnyíti a diá-
kok dolgát, hasonlóan a munkafüzetben talál-
ható kiejtésfejlesztő gyakorlatokhoz, melyek 
az egyes hangok helyes kiejtése mellett a he-
lyes mondathangsúlyt is sulykolják: a munka-
füzethez tartozó CD-melléklet segítségével  
a diákok önállóan is gyakorolhatnak.

A szerzők gondoltak a differenciálási lehe-
tőségekre: a különböző tempóban haladó diá-
kok különböző fejlesztő feladatokat találnak  
a munkafüzetben. Igyekeztek ügyelni a játékos 
tanulásra is: például papírrepülő hajtogatása és 
dobálása közben gyakorolják a diákok a mon-
datépítést, vagy egy rap keretében ismerked-
nek a német ábécével. Emellett igyekeztek a 
fiatalokat érdeklő témákat találni, ami meglehe-
tősen nehéz feladat. A modellválogatás, sport, 
divat, születésnap, (gyors)étterem, vásárlás, 
buli, nyári munka, tábor, szünidő érdekesek, 
vonzóak lehetnek a korosztály számára.

A tankönyv fiatalos, mozgalmas, sok kép-
pel és design-elemmel színesített megjelené-
se valószínűleg szintén vonzó a tizenévesek 
számára.

Márkus Éva

Boócz-Barna Katalin – Kovács Judit 
– Kuti Zsuzsa
a kompetenciaalapú idegen 
nyelvi fejlesztés eredményei. 
DVD és útmutató
(Nemzeti Fejlesztési Terv Humán-
erôforrás-fejlesztési Operatív Program 
3.1.1-es intézkedés Központi Program-
terv 2007)

Az idegen nyelvi kommunikatív kompeten-
cia fejlesztését kiemelt kulcskompetencia-
ként jelölte meg az Európa Tanács. Ennek 
következményeként a Nemzeti Fejlesztési 
Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 

Program 3.1.1-es intézkedése kompetencia-
alapú oktatási programcsomagok fejlesztését 
tűzte ki célul öt kompetenciaterületen (szö-
vegértés-szövegalkotás, matematika-logika, 
idegen nyelv, szociális, életviteli és környe-
zeti nevelés, életpálya-építés, valamint óvo-
dai nevelés). A kiadvány az idegen nyelvi 
fejlesztés területéről mutatja be azokat a leg-
újabb eredményeket, amelyek a suliNova-
program keretein belül valósultak meg, és 
amelyek kompetenciaalapú nyelvtanítási 
programok kidolgozásához vezettek általá-
nos és középiskolai tanulók számára angol, 
német, valamint középiskolai tanulók szá-
mára francia nyelven.

A kiadvány egy DVD-ből és egy hozzá 
kapcsolódó útmutatóból áll. A DVD két 
részre tagolódik. Egyrészt Szakmai beszél-
getés címen interjúkat tartalmaz azokkal a 
szakemberekkel, akik részt vettek a tan-
anyagfejlesztési programban, másrészt pe-
dig Órarészlet-gyűjtemény címen bemutatja 
a kidolgozásra került kompetenciaalapú ide-
gen nyelvi tananyagok gyakorlati alkalma-
zását.

A Szakmai beszélgetések a szakmai bizott-
sági tagok, a módszertani szakértők, a tan-
anyagfejlesztők és a kipróbáló tanárok ta-
pasztalatait, véleményét tartalmazza. Bepil-
lantást enged a munkafolyamatokba, értékeli 
a munka tapasztalatait és eredményeit a részt 
vevő szakemberek, a felhasználó tanárok és 
tanulók szempontjából egyaránt. A beszélge-
tésekből egyértelműen kiderül: a program 
érdeme az, hogy az idegen nyelvi kompeten-
ciák fejlesztését nem elszigetelten képzeli el 
és valósítja meg, hanem a tanulók személyi-
ségének fejlesztésébe ágyazza és a tantervek-
ben szereplő többi tantárgyhoz kapcsolja. 
Szintén fontos tanulsága a beszélgetéseknek, 
hogy a program sikeres megvalósításának 
feltétele a tanárok szemléletváltása és mód-
szertani fejlődése is.

A kiadvány egyik kiemelkedő értéke, hogy 
az órarészletek kiválasztásánál nem egyetlen 
idegen nyelvre helyezi a hangsúlyt, hanem an-
gol, német és francia nyelvből is bemutatja  


