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tos „élő” helyzetben ( pl. kerekasztal-be- 
szélgetés, műsortervezés, munkaértekez
let, nyomozás stb.) valóságos vita formá
jában.

Erényekről szóltunk, álljon itt most egy 
apró kritika: a fent leírt gyakorlatsor eset
leges, nincs mindig kellő rendszeresség
gel kidolgozva. Sovány kárpótlás a sok
szor túlterhelt tanárnak: legalább itt hasz
nálhatja saját kreatív ötleteit.

Az írásbeli kifejezőkészség s z is z te m a ti
kus fejlesztése a legtöbb tankönyv „mos
tohagyermeke”. Ezzel szemben a L ese -  
la n d sch a ft mindkét kötete valamennyi fe
jezetében változatos írásbeli feladatok 
(magánlevél, hivatalos levél, szöveg
összefoglalás, állásfoglalás, témakifejtés, 
leírás stb.) állnak, melyek segítségével 
fejleszthetők a kifejezőkészség technikái 
és stratégiái, az első kötetből már megis
mert lépésekben: -  a feladat megtervezé
se -  ötletek, gondolatok gyűjtése majd 
strukturálása -  kidolgozása -  átdolgozása.

A könyvvel mint törzsanyaggal való 
munka során időnként az a tapasztalat -  
s ez talán a második kötetre még fokozot
tabban érvényes - , hogy az újszerű, krea
tív, komplex feladatok instrukciója (Auf-
g a b en ste llu n g ) nem mindig elég világos.

✓

Érdemes azonban „kibogozni a rejtélyt”, 
mert ezek a feladatok mindig rendkívül 
izgalmasak, s így motiváló erejűek és ha
tékonyak.

A második kötet két fejezettel hosz- 
szabb az elsőnél, így kb. 100-120 órára 
nyújt anyagot. Nyelvtani gyakorlatokat és 
feladatokat viszont a második kötet sem 
tartalmaz. Kiegészítésként ajánlható töb
bek között két szerzőpáros, Dreyer-

•  •

Schmidt (U b u n g sb u c /i d é r  deu tsch en
• •

G ram m  a tik) és Hall-Scheiner (U bu n gs-  
g ra m m a tik  D e u tsc h  fü r  F o r tg esch r itten e )  
kiváló nyelvtani gyakorlókönyvei, mind
kettő a Verlag für Deutsch kiadványa.

Ugyanitt jelenik meg a jövő év első 
felében a L e se la n d sc h a ft témáihoz kap

csolódó (de attól függetlenül is használ
ható), a hallásértés készségét fejlesztő 
szövegeket és azokhoz kapcsolódó fel
adatokat tartalmazó gyűjteménye, H ö rfe l-  
d e r  címmel, mely Roland Schmidt, He
gyes Katalin és Szalay Györgyi munkája. 
Ugyanekkorra várható a tanári kézikönyv 
megjelenése is.

P o h l P á lm a

F Bose -  Fried I. -  A. Pastore -  Somlai K.

Quattro passi in italiano
Ponte Alapítvány, Budapest, 1994

Nem is olyan nagyon régen az olasz nyel
vet tanulni/tanítani szándékozó mindösz- 
sze egy-két könyv közül választhatott: 
volt a gimnazisták számára írott tan
könyv, s ezen kívül a „Tanuljunk nyelve
ket” sorozatban megjelent „Móritz”. Ez 
utóbbit használták sok helyen az általá
nos iskolákban és a felnőtteknek a TIT- 
tanfolyamokon egyaránt.

Ezen kívül egy kezünkön meg lehetett 
számolni mindazt a Magyarországon kap
ható segédkönyvet (nyelvtant, szótárt, tár
salgási zsebkönyvet stb.), amit az átlag 
nyelvtanuló elérhetett. (Emlékszem, mi
lyen nagy ünnep volt, amikor elkészült az 
elsős tankönyvhöz a hanganyag.) Az 
olasztanár pedig egyfolytában irigykedett 
az angolosokra, a németesekre, a franciá
sokra, sőt még az oroszosokra is, hiszen 
az ő munkájukat is sokkal több segéd
anyag színesítette.

Mit tehetett ilyen helyzetben?
1) Próbált saját maga tananyagot fabri

kálni, például magazinokat trancsírozott, 
ragasztott, gépelt, sokszorosított -  már 
ahol ez egyáltalán lehetséges volt.

2) Kölcsönkért ezt-azt a más nyelvet 
tanító kollégáktól, ami nem mindig vált
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be igazán: az oroszórán használt diaké
pekhez például a csoport olaszórán is 
csak az oroszt tudta asszociálni.

3 ) Kevéske ösztöndíjából igyekezett az 
Olaszországban -  ott is nagy késéssel -  
megjelent tankönyvek közül néhányat 
megvenni, hogy a belőlük készített fény
másolatokkal színesítse, egészítse ki az 
óráit. Közben arról ábrándozott, hogy 
egyszer ezek a tankönyvek a diákok ke
zében is ott lesznek. Ez akkor elérhetet
len álomnak tetszett.

/

Es aztán végre, nálunk is, mégis meg
jelentek ezek az általában perugiai műhe
lyekben készült nyelvkönyvek: a K a te r i-  
n o vok, és a C h iu ch in . Az újabb generáció 
tagjai, a mostani egyetemisták, általában 
már ezeken az új, tetszetős kiállítású, me
rőben más szemléletű könyveken nőttek 
fel. Ezek még a nyelvtanból, amit addig 
erősségünknek hittünk, is tudtak újat 
mondani. Olyan dolgokról értesülhettünk 
belőlük, amit a magyar szerzők által írt 
tankönyvek nem is említettek (pl. si pas- 
sivante). Arról nem is beszélve, mennyire 
más volt a nyelvtani anyag elrendezése, 
mennyire mások voltak a hangsúlyok.

Az évek során aztán nyilvánvaló lett, 
hogy ezek a tankönyvek -  számtalan, ta
gadhatatlan erényük mellett -  sem mindig 
váltak be igazán a középiskolai oktatás
ban. (Márpedig -  bár pontos statisztikai 
adatok nem állnak rendelkezésemre -  épp 
ez az olasz nyelvtanulás szempontjából a 
legszámottevőbb réteg.) Hogy miért is 
nem? A beszerzésük nem volt mindig 
egyszerű, az áruk sem volt mindenki szá
mára megfizethető. Ezek a technikai kér
dések sem elhanyagolhatók. A szorosab
ban vett szakmai kifogások közül kettőt 
említenék: az említett tankönyvek nem a 
14-18 év közötti korosztálynak készültek, 
s ez bizonyos témakörök feldolgozását 
nehézkessé tette. Ráadásul nemzetközi 
közönség számára íródtak, s mint ilyenek 
nem tartalmaztak, nem is tartalmazhattak

magyar-olasz kontrasztív gyakorlatokat.
✓

így tehát úgy tűnt, hogy továbbra sincs 
megoldva a probléma.

Mióta a Ponte Alapítvány kiadásában, 
Fried Ilonának, az ELTE Tanárképző Ka
ra Olasz Intézete vezetőjének közreműkö
désével 1994-ben megjelent a TEMPUS- 
keretben létrejött Q u a ttro  p a s s i  in ita lia -  
no című tankönyv, elmondhatjuk, hogy a 
probléma megoldottnak látszik. Végre 
van magyar fiatalok számára íródott kor
szerű, színvonalas, olasz tankönyv.

Már kézbe venni is öröm: a színes cím
lap, a két jellegzetes olasz fiatalt ábrázoló 
fotó kedvet ébreszt, mint ahogy ugyanezt 
a célt szolgálják és érik el a könyvben ta
lálható, vonzó olasz világot ábrázoló ere
deti színes fotók.

A tankönyv 16 egységből áll, 3 „lecke” 
után egy-egy ismétlő rész következik. Az 
első meglepetést az okozza, hogy az 
egyes egységek nem dialógussal vagy ne
tán leíró jellegű szöveggel kezdődnek, 
hanem azonnal gyakorlatokkal. így a ta
nuló az első feladattól kezdve aktív részt
vevője a tanulás folyamatának, nem 
passzív befogadója, hanem igazi felfede
zője a nyelvnek és a nyelven keresztül 
közvetített „új világnak”. Ily módon a 
nyelvtanulásról alkotott elképzeléseink is 
átértékelődnek a könyv forgatása során.

A tankönyv a nyelvi funkciókat állítja 
középpontba, s e köré szervezi a bőséges 
gyakorlatanyagot: képeket, rajzokat, táblá
zatokat, játékos teszteket, kérdőíveket, 
hirdetéseket stb. Ezek természetesen mind 
eredeti anyagok, sokszínűek, szóra kozta- 
tóak, fiatalosak, szellemesek és rendkívül 
ösztönzőek. Arányosan fejleszti -  a kezdő 
szintre ajánlott arányok betartásával -  
mind a négy alapkészséget. A hallás utáni 
értés fejlesztéséhez külön hangkazetta ké
szült. Kezdettől fogva gondot fordít az 
5. készség, a fordítás fejlesztésére is.

A feldolgozott témák kiválóan megfe
lelnek a kommunikációs szükségleteknek




