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ismeretének fontossága. (Az ilyen brum- 
mogva ejtett hangzásképből visszakeres
ted az eredeti szóalakot.) Az elszigetelt 
hangzókra vonatkozó gyakorlatok után a 
könyv aránylag gyorsan a szavak kereteit 
túllépő hangképekre tér át, hogy a hang
kapcsolódásokra nyújthasson minél több 
példát. Összefüggő hangzásképein egy
részt a mondathangsúlyt mutatja be és a 
helyes intionációra ad példát, másrészt 
ezeket a mondatokat használja föl termé
szetes környezetként akkor, amikor a ma
gánhangzók kellő hosszúságát kívánja szem
léltetni. A könyv sajátosságai igazában az 
itt következő gyakorlatokból láthatóak.

A szövegek olvasására adott gyakorla
tok is változatosak. Vannak megszokott 
nyomtatásban adott szövegek, és vannak 
olyanok, amelyek minden szóköz kihagyá
sával csak betűsorokból állnak. Az előbbi
eket a szokásos módon kívül kopogtatás
sal, tapsolással vagy visszafelé haladva 
olvastatja, az utóbbiakat előkészítéssel 
vagy közvetlenül ránézésre. A szokásos 
mondatok mellett nyelvtörők is találhatók 
a gyakorlatok között, amelyeket egyszer 
zsemlefalatokkal tele szájjal, majd termé
szetes ejtéssel kell gyakorolni. Utolsónak 
egyedi hibák javítására ajánl és mutat be 
a könyv néhány gyakorlattípust. A kijaví
tandó ejtési hibákból jól látható, hogy a 
szerző nem magyar tanfolyami hallga
tókra gondolt elsősorban, hanem nyugati 
nyelvek képviselőire, de ettől függetlenül 
is érdemes a könyv tartalmával megismer
kedni. Nem annyira a konkrét gyakorla
tok mennyisége teszi a könyvet ajánlható- 
vá, hanem különböző, még játékszerűen 
is elvégezhető módszeres megoldásai.

A kiejtés eredményes oktatása kétség 
kívül azon is múlik, találunk-e megfelelő 
gyakorlatokat céljaink eléréséhez. A könyv 
ebből a szempontból - a két kitűnő hang
minőségű kazetta mellett - figyelmet ér
demel.

Hell György
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A Teacher’s Grading Program II (TGP) 
a legújabb változata a kedvelt, Macintosh- 
ra írt tanári értékelőprogramnak, mely
nek „demó”-változatát vettem szemügyre. 
A professzionális számolótábla-alkalma
zások, mint például az Excel, ezen tanári 
igényekre leegyszerűsített és koncentrált 
programja ebben az évben valószínűleg a 
legjobbak közé tartozik kategóriájában.

A szerző „shareware” programjának 
jelenlegi változata immár a nyolcadik, s a 
hosszú programozási és tesztelési munka 
kitűnő eredményt hozott. A program le
hetővé teszi a tanárnak, hogy csoportjai
ban, osztályaiban minden tanuló értékelt 
eredményét a megszokott számolótábla 
formátumban rögzítse és az adatokat ren
dezve statisztikai kimutatásokat kapjon, 
igen pontosan és gyorsan, szöveges és 
grafikus módon. Túloldalon látható egy 
képzeletbeli csoport adatainak táblázata.

Az első oszlopban a diákok neve áll, 
mellette a program által adott véletlen
szerűen kiválasztott hatjegyű kódszám, 
majd a „demó”-változatban maximum öt 
különböző értékelési szempont alapján 
kapott értékelés. Minden egyes feladat
típus súlyozható, s megadható az egyes 
esetekben az is, hogy milyen skálán mo
zogjanak a minimum- és maximumér
tékek. Ezenkívül a program gyorsan és

*A magyarországi olvasók közül mindazok 
elnézését kérjük, akik a „szoftver-kritika” sajá
tos műfajával most találkoznak először. (A szerk. 
megjegyzése.)
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1. ábra. A TGP program adatbeviteli táblája
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szemléletes módon ad információt arról, 
hogy az egyes feladatokban hogyan oszlik 
meg a csoport teljesítménye. A 2. ábrán 
látható ennek grafikus ábrázolása.

A program nagy segítséget ad tanár
nak, de tanárok csoportjainak is, akik ös
szevethetik tanulóik teljesítményeit, sőt, 
még egy egész iskolai szervezetnek is, hi
szen a TGP-be bevihető adatok mennyi
ségének csak a Macintosh háttérkapaci
tása szab határt. Ehhez a kritikához el
végeztem egy tesztet, aminek során azt 
vizsgáltam, milyen gyorsan számítja ki a 
program egy adatbázisban a statisztikai 
mutatókat és mennyi időre van szüksége 
ahhoz, hogy egy grafikont megrajzoljon. 
A tesztet Macintosh SE/30-on végeztem, 
7.01-es System alatt, a programnak 2 
megabyte memóriapartíciót adtam. A be
vitt adatok száma 100 volt (ennyi diáknév 
szerepelt az adatbázisban), és a feladat
típust 2-vel súlyoztam.

A statisztikát 8 másodperc alatt szá
mította ki és jelenítette meg a program,

míg a hisztogram megrajzolása 7 másod
percig tartott.

A program természetesen másfajta ada
tok bevitelére és elemzésére is használha
tó. A tanulók például a tanári munka érté
kelését végezhetik el vele, hiszen a prog
ramban nem fontos neveket megadni, és 
így a tanulók által adott értékelés anonim 
marad. A 3. ábra egy három szempontú 
tanárértékelést mutat be. (Az ID oszlop
ban szereplő személyi számok nem azo
nosak a tanár adatbázisában szereplő szá
mokkal.)

A TGP szolgáltatásairól részletes leírás 
található a program regisztrációja után 
megkapott kézikönyvben. A regisztrációs 
díj 25 US$. Minden magyarországi Macin- 
tosht használó tanárnak javaslom kipróbá
lását, különösen azoknak, akik nem kíván
nak hosszú órákat eltölteni a saját számo
lótábla megalkotásával, hanem gyorsan 
akarnak pontos és objektív képet kapni a 
tanulók és önmaguk eredményeiről.

Ezzel vagy bármely más tanítás során 
felhasználható Macintosh vagy PC-prog-

2. ábra. ATGP program grafikonja egy képzeletbeli 
csoport teljesítményéről egy szóteszten

3. ábra. Példa a TGP program tanulói felhaszná
lására tanári munka értékelésére ötfokú skálán
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rammal kapcsolatban szívesen válaszolok 
az olvasók kérdéseire e-mailen. Címem: 
joe@btk.jpte.hu

Horváth József

Hilke Dreyer - Richard Schmitt 
Lehr- und Übungsbuch 
der deutschen Grammatik 
Verlag für Deutsch, Ismaning/München, 
19943

A sárga „Dreyer-Schmitt”-et az 1985-ös 
első kiadás óta sok nyelvtanár és nyelvta
nuló ismerte meg és használja szerte a vi
lágon. Magát a könyvet tehát aligha szük
séges olyan részletesen bemutatnunk, 
ahogyan az új kiadványokat szokás. A har
madik kiadás elsősorban abban tér el az 
előzőektől, hogy számítógépes gyakorló- 
és tesztprogramot is kínálnak hozzá.

Elsőként azonban a program alapjául 
szolgáló könyvről kell néhány szót szól
nunk. Az 1991-es kiadáshoz képest a pél
daanyagban csak egy-két, a világpolitika 
változásait tükröző módosítás vehető észre 
(pl. nincs már Tschechoslowake, ugyanak
kor megjelent a Tschechische Republik). Nem 
változott viszont a könyv felépítése, amely 
ötvözi a leíró nyelvtan és a gyakorlókönyv 
tulajdonságait, amennyiben a szabályok, 
valamint a hozzájuk tartozó paradigma
táblázatok és listák után ezekhez kapcso
lódó gyakorlatsorok következnek. Elsőd
leges funkciója szerint ez a nyelvtan nem 
kézikönyv, amelyben alkalmanként nyelv
tani jellegű kérdéseinkre választ kereshe
tünk (bár a részletes tárgymutató és a tar
talomjegyzék ezt is lehetővé teszi), hanem 
tankönyv, amelyben a nyelvtani témák a 
szerzők szándékai szerint nem a szokásos, 
rendszerező felosztás szerint, hanem fon
tosságuk alapján vannak elrendezve. Az 
már más kérdés, hogy mennyire sikerült 
megvalósítani ezt a progressziót, illetve 
hogy egyáltalán milyen mértékig lehetsé
ges ilyen fontossági hierarchiát felállítani.

A könyv szerzői a szabályokat általá
ban szándékosan leegyszerűsítik. Ezáltal

a nyelvtan legföljebb az „erős középhala
dó” szint igényeinek felel meg. A magya
rázatok megértéséhez viszont - bármeny
nyire egyszerűek is - az általános közép
fokú szókincsnél speciálisabb nyelvészeti 
terminológiában is jártasnak kell lenni 
(ebben segít a nyelvtani szakkifejezések 
jegyzéke a könyv végén).

A legújabb kiadás hosszabb lett a funk
cionális igékkel (Funktionsverben) foglal
kozó új alfejezetekkel. Azonban így is ma
radt néhány hézag, amelyet a középfokú 
nyelvtudáshoz is ki kell tölteni. Nem sze
repel pl. sehol az alany és az állítmány 
egyeztetése, ami főként több alany vagy 
mértékjelölő kifejezés (eine Menge Bücher) 
esetén jelenthet nehézséget. A szenvedő 
alaknál nincs szó arról, hogy milyen igék
ből nem lehet ilyet képezni. A megengedő 
mellékmondatoknak csak két altípusával 
találkozunk (abból is az a téves következ
tetés vonható le, hogy a wenn auch a noch 
so nélkül nem is fordul elő), és hiányoznak 
a nem kevésbé fontos „kérdőszó + auch 
(!) immer” vagy a „wie / so + melléknév + 
auch” szerkezetűek. Az „um + zu + főnévi 
igenév” szerkezetnek is csak a célhatáro
zói funkcióját tárgyalják, elhagyva pl. az 
als daß kötőszós mellékmondatokénak 
megfelelő funkciót.

A leegyszerűsített szabály azt a veszélyt 
rejti magában, hogy egyrészt helytelen for
mákat helyeseknek, másrészt helyeseket 
helyteleneknek állíthat be. így pl. a tanuló 
az autentikus szövegeket olvasva egykettőre 
tanácstalan lesz, ha a 200. oldal sommás 
megfogalmazásából indul ki, amely egyál
talán nem utal a melléknévragozás irodalmi 
nyelvben is megfigyelhető ingadozásaira.

A könyvben több száz gyakorlat van, 
amelyek megoldása külön füzetben talál
ható. Ez külön is megvásárolható, ugyan
úgy, mint a két kazetta, amelyeken 42 
gyakorlat hangosított változata hallható.

Most pedig nézzük meg, milyen szoft
vercsomag kapcsolódik a szóban forgó 
könyvhöz. Összesen tíz modulból áll, a 
modulok egy-egy floppylemezen vannak, 
és egyenként is kaphatók. A 10 modul cí
me sorrendben a következő: I. Substantiv

mailto:joe@btk.jpte.hu
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und Artikel, II. Pronomen und Adjektiv, 
III. Verben: Indikativ, IV. Verben: Geb
rauch, V. Verben: Passiv, VI. Verben: Kon
junktiv, VII. Präpositionen, VIII. Adver
bien und Zahlwörter, IX. Syntax: Haupt
satz, X. Syntax: Nebensatz.

A rendelkezésünkre bocsátott „demó”- 
változatból kiderülnek a program fő jel
lemzői. Egy ún. szerzői program (Educa
tion One by Paralax SP (Maarssen)/Sie- 
mens AG (Nürnberg)) segítségével ké
szült, vagyis a keretprogramot nem speci
álisan az adott nyelvtanhoz fejlesztették 
ki. A menü-vezérelt program DOS alatt 
fut, nincs különösebb hardverigénye.

Az elsőként megjelenő menü a modu
lon belül témaválasztékot kínál, továbbá 
választani lehet a gyakorlás és a teszt kö
zött. A „demó” a II. modul egyes menü
pontjaihoz enged hozzáférni. Az első me
nüben kínált három szűkebb témakör kö
zül az első a névmásokról szól. Ha ezt vá
lasztjuk, újabb menü jelenik meg, további 
négy részre bontva a témát, felsorolva 
mellettük a választható gyakorlatokat, il
letve felkínálva néhány összefoglaló jelle
gű gyakorlatot is. Ezekkel együtt a menü
ben összesen 14 gyakorlat van. Ezt felszo
rozva feltehető, hogy a tíz lemez a könyv 
összes gyakorlatát tartalmazza.

Ha a másodikként megjelenő menü
ben a témakör nevét választjuk ki, megte
kinthetjük az ehhez tartozó nyelvtani sza
bályokat, táblázatokat. Amennyiben gya
korlatot választunk, megjelenik egy kiegé
szítő vagy feleletválasztó típusú feladat, 
miközben négy funkcióbillentyű állandó
an aktív: az egyikkel a helyes megoldást 
lehet kérni, egy másikkal a fent említett 
nyelvtani szabályokat, a harmadikkal se
gítséget, amikor is a nyelvtannak csak az 
adott feladatra vonatkozó része jelenik 
meg (pl. a paradigma egyetlen sora), no 
és egy billentyűvel persze bármikor vissza 
lehet térni a menühöz.

A programban automatikus hibaelem
zés is működik, ami nélkül ma már nem ké
szülhet színvonalas oktatóprogram. A „de- 
móban” azonban ez nem mindenhol érvé
nyesült, azaz ott is csak „Richtig!” és „Das

ist nicht richtig!” jelent meg, ahol a tanu
ló joggal várhatna valami magyarázatot.

Az egyik gyakorlatban, ahol hibaelem
zés is működik, a jemand és niemand közül 
kell választani, továbbá ragozni is kell őket. 
Az elemző itt két hibatípust tud megkülön
böztetni: a másik névmás használatát a jó 
megoldás helyett, illetve a ragozási hibát. 
A keretprogram bizonyára intelligensebb 
diagnosztikát is lehetővé tenne. így pl. ha 
niemanden helyett keinen a válasz, kom
mentár nélkül elutasítja. Szó nélkül elfo
gadja viszont a ragozott alakok helyett a 
szintén helyes ragozatlanokat, majd hoz
zájuk toldja a ragot (pl. niemand - nieman
dem). Ahol több jó megoldás van, a köztük 
levő esetleges stílusbeli, gyakoriságbeli kü
lönbségekre fel kellene hívni a figyelmet.

Több, mint stílusbeli viszont a különb
ség a niemandem és a *niemandet között, 
de a program sajnos az utóbbit is elfo
gadja helyes válaszként, szó nélkül kiiga
zítva a t-t m-re (ha ezt elütésnek tekinti, 
túlságosan jóhiszemű, hisz nem tudhatja, 
nem 5 vagy n helyett ütöttem-e r-t).

A számítógépes gyakorlatok készítésé
ben igazán jártas szakemberek általában 
arra is ügyelnek, hogy a beírandó szónak 
ne csak éppen annyi helyet hagyjanak ki, 
amilyen hosszú. A szerzők erre itt nem figyel
tek, így az alanyesetü jemand és niemand 
közül a betűk száma alapján ki lehet válasz
tani a mondatba illőt, és azt is rögtön tudni 
lehet, ha csak rag nélkül szerepelhetnek.

A kissé talán túlságosan is szigorúra 
sikeredett bírálat enyhítése végett hadd 
utaljunk vissza a bevezető sorokra, misze
rint világszerte igen sokan használják ezt 
a gyakorló nyelvtant. A népszerűségnek 
nyilván megvannak az okai. Minden bi
zonnyal azért kedvelik sokan, mert a ma
gyarázatok relatív egyszerűsége szerencsé
sen ötvöződik a viszonylagos részletesség
gel, és mindez elég gyakorlatias, zömében 
alapszókincsbeli lexikában ölt testet. Ezek 
az értékek a számítógépes változatban is 
fennmaradtak, kiegészülve az interaktivi
tás által nyújtott újabb lehetőségekkel.

Uzonyi Pál


