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lalkozás a német beszélt nyelvi szókincs fel
térképezése terén. Kétnyelvű szótár lévén 
hasznos segítője lehet nyelvtanulónak, 
nyelvtanárnak, fordítónak egyaránt.

Répási Györgyné

Bill Bowler - Sue Parminter
NETWORK
Oxford University Press, Budapest, 
1998

Nagy fába vágta a fejszéjét a brit szerzőpá
ros, mikor elvállalta a nemes feladatot, hogy 
élvezetes, jól tanulható és tanítható tan
könyvcsaládot írjanak a tizenéves korosz
tály számára. Életkori sajátosságaikból adó
dóan néha igen bonyolult, néha viszont kife
jezetten gyümölcsöző a tizenévesekkel való 
munka. Ha azonban sikerül felkelteni érdek
lődésüket és megfelelően motiváljuk őket, 
azaz gyakran juttatjuk őket sikerélmény
hez, könnyedén veszik a nehezebb akadá
lyokat is.

Tájékozottabb kollegáknak ismerősen 
csenghet a szerzőpáros neve, hiszen ők írták 
a nagysikerű Headway tankönyvcsaládhoz 
tartozó Pronunciation kötetek közül a 2. és 
3. kötetet, valamint a Literature sorozat kö
zéphaladó [intermediate! és haladó [advan
ced] részeit. Ezenkívül előadói voltak az 
Oxford University Press által szervezett ta
nár továbbképző tanfolyamoknak.

A könyvcsalád olyan tizenévesek szá
mára készült, akik már előzőleg két-három 
évig tanulták az angol nyelvet - ideális előz
mény lehet a Chatterbox 3. vagy a Project 1. 
kötete. Különösen ajánlható a 8, illetve a 6 
osztályos gimnáziumok számára, ahol a kü
lönböző nyelvi tudásszintekkel rendelkező 
diákok közös nyelvi szintre való hozásá
ban fontos szerepet kaphat, hiszen az első 
kötet megszilárdítja és megerősíti azokat a 
szerkezeteket, amelyekkel a tanulók eddigi 
tanulmányaik során már találkoztak. Alkal
mazható ezenkívül olyan csoportokban is, 

ahol a diákok képességei nagy eltérést mu
tatnak.

A Network sorozat egyébként a követke
ző taneszközökből áll: tankönyv, munkafü
zet, tanári kézikönyv, hangkazetta, egy szó
kincsfejlesztő játékokat tartalmazó füzet, 
valamint egy magyar nyelvű nyelvtani 
összefoglalót és egy angol-magyar szójegy
zéket tartalmazó segédkönyv.

A tankönyv nyolc fejezete egy-egy té
makör köré csoportosul, a nyelvtan és a szó
kincsbővítést gyakorlatok széles skálája biz
tosítja. A tematikus szerkezet lehetővé teszi 
egyrészt, hogy könnyen csoportunkhoz és 
saját tanítási stílusunkhoz igazíthassuk az 
anyagot, másrészt pedig, hogy a diákok szá
mára az angol nyelv ne az elérendő cél le
gyen, hanem új ismeretek szerzésére szolgá
ló eszköz.

A tankönyv egy-egy fejezetének szerke
zeti felépítése azonos: minden fejezet elején, 
a bevezető részben, a diákoknak kell meg
fejteniük a jelszót, mely utal a fejezetben 
tárgyalt témákra. Ezután következik a célok 
kijelölése, amelyhez a fejezet végén vissza
térünk, és a gyerekek értékelik saját munká
jukat, a külön az erre a célra rendszeresített 
önértékelő lapon. Ennek segítségével meg
tanulják, hogy maguk is felelősek tanulásu
kért. A Networks a tanulás nem passzív 
megismerési folyamat! A „Classroom lan
guage” feladatai pedig az angol nyelv hasz
nálatára ösztönzik a tanulókat. A tanári ké
zikönyvben külön a tanárok számára készült 
gyűjtemény ad segítséget a pontos és érthető 
instrukciók megfogalmazásához, az idegen 
nyelven történő óravezetés megvalósításá
hoz. Egy-egy egység három részt tartalmaz, 
melyek szervesen kapcsolódnak a fejezet fő 
témájához. Amikor a tanuló egy „Looking at 
language” vagy „Do you remember” részhez 
érkezik a tankönyvben, a munkafüzetben 
három feladatot talál az adott nyelvi problé
mával kapcsolatban. Az első feladat könnyű, 
a szerkezet felismerését, bevésését szolgál
ja. A második közepes nehézségi fokú, ke
vésbé ellenőrzött, a harmadik a legnehe
zebb, az önálló nyelvhasználatra bíztat. A



• ...is based on topics of real 
interest to teenagers

• ...contains tasks which give 
students a real reason to 
be involved

• ...has a cyclical approach 
to grammar

• ...encourages student 
independence

• ...offers practical solutions 
for mixed-ability classes

• ...includes raps, chants, 
and songs

NETWORK is an innovative, topic-based course for young teenagers 
who have already studied some English. It consolidates and reinforces 

vocabulary and structures that students have already met, and 
develops them through a wide variety of task-based activités.

NETWORK recognizes that teaching teenage classes can be difficult. It 
also recognizes that it can be extremly rewarding if teachers succeed 

in awakening students' imagination, energy, and enthusiasm. The 
course enables teachers to do this, and is flexible enough to suit 

different learning situations.
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könyv talán egyik legfontosabb jellemzője a 
nyelvtan körkörös megközelítése. Ez azt je
lenti, hogy egy leckén belül sohasem talál
kozhatunk például a jelen idő minden lehet
séges előfordulásával, hogy azután a követ
kező leckében tovább léphessünk egy bo
nyolultabb nyelvtani szerkezetre. Inkább 
egy-egy nagyobb nyelvtani egységből harap 
ki egy kisebb falatot, amit azután szintről 
szintre tovább bővít. Nem várja el, hogy az 
első találkozás után a tanuló tökéletesen 
használja az adott szerkezetet, ami ilyen ko
rú diákok estében lehetetlen is lenne. Min
den egyes rész egy úgynevezett „Clipfile” 
feladattal zárul, mely mindig valamilyen 
írásbeli feladat, gyakorolja az adott rész szó
kincsét és gyakran ad kutatómunkát. A feje
zetek utolsó részében a fő témához kapcso
lódó szerepjátékok találhatók a beszédkész
ség értékelésére, valamint ismétlő, gyakorló 
játékok.

A tankönyv végére kerültek a „rap”-ek 
és a dalok, nem azért, mintha a szerzők nem 
tulajdonítanának nekik kellő fontosságot, 
hanem mert mindegyikhez tartozik egy, a 
magnóhallgatást megelőző gyakorlat is. Itt 
kapott helyet a „Communication Bank” is, 
ahol a páros és csoportos munka feladatai 
találhatóak, lehetőséget nyújtva ezzel a va
lódi kommunikáció megvalósulására. A sort 
a „Grammar Help”, nyelvtani összefoglaló 
rész, a fonetikus szimbólumok és a rendha
gyó igék táblázata zárja.

A tankönyv nyolc fejezete tematikusán 
kapcsolódik a munkafüzet feladataihoz. A 
munkafüzet minden, világosan felépített fe
jezetében található szókincsbővítő rész, az 

egyes nyelvtani problémákhoz kapcsolódó, 
különböző nehézségi fokú gyakorlat, a hoz
zájuk tartozó helyesírási tudnivalókkal, va
lamint olvasási és íráskészséget fejlesztő fe
ladat. A „Reading for Fun” részben nincse
nek feladatok, azoknak a diákoknak készült, 
akik szeretnek idegen nyelven olvasni. A 
munkafüzet végén további nyelvtani ismétlő 
gyakorlatok találhatóak a „Help Yourself” 
fejezetben.

A kazetta tartalmazza az alapszókincset 
gyakorló kiejtési feladatokat, minta párbe
szédeket a beszédkészség fejlesztésére, a be
szédértés fejlesztésére szolgáló feladatokat, 
a „rap”-eket és a dalokat, illetve ezek 
„karaoke” változatát. A diákok ízelítőt kap
nak az angol nyelvváltozatokból, a brit, az 
észak-amerikai, az ausztrál, az ír és az angol 
mint nemzetközi nyelv használatából.

A Network mind tartalmi, mind megjele
nési formáját tekintve jól szervezett, alapo
san átgondolt tankönyv. Már az első pillan
tásra látszik, hogy a XX. század gyermeke
ihez szól, modem, a számítógép ikonjait fel
használó jelrendszerével. Középpontjában a 
tanuló áll, minden őérte történik. Megtanít 
választani, dönteni, alkotni, tudást megosz
tani, együttműködni, előadni, megvitatni, 
bemutatni, rendszerezni, következtetni, el
vonatkoztatni, dolgozni, osztályozni, átala
kítani, tömöríteni, egyszerűsíteni, összeha
sonlítani, felismerni, találgatni, kiválasztani. 
Röviden, egy kreatív könyv, kreatív tanárok 
számára.

Belley Kinga


