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Ez a magyar nyelvi multimédiás CD-ROM 
azzal kecsegteti a vásárlót, hogy segít a kez
dő „intemautának” megismerni és kipróbál
ni a világháló szolgáltatásait. A következők 
bemutatására vállalkozik: levelezés, world 
wide web, kommunikáció, TCP/IP protokoll 
működés és FTP. A program készítőinek 
célja az volt, hogy létrehozzanak egy olyan 
CD-t, amely tökéletesen szimulálja az 
internet működését, és amely az egyes szol
gáltatások részletes bemutatása mellett meg
ismerteti a felhasználót az internet működé
sének alapelemeivel. Kíváncsi voltam a 
programra - lám, egy olyan CD van a birto
komban, mely mint egy kulcs felpattintja a 
zárat a sok-sok titokkal, újdonsággal, érde
kességgel teli szoba ajtaján, melyre az van 
írva: internet.

Gondoltam, ha a matematikához nem is 
vezet királyi út, akkor talán az internethez 
igen, a kezdő internetezőnek csak végig kell 
mennie rajta, és így gyorsan célba ér. Pano
ráma ablakkal, légkondicionálóval és ide
genvezetővel rendelkező autóbuszos kirán
dulásra gondoltam a minden nap újat hozó 
és ámulatba ejtő megapoliszban. Már előre 
bánkódtam, hogy annak idején csak Dave 
Sperling Internet Guide könyvével a tarisz
nyámban indultam el városnézésre.

Most, a CD-t megismervén nem bánkó
dom. Királyi út az internethez sem vezet. A 
panorámás, lebilincselő idegenvezetői kala
uzolásból kajütablakos, jobbra-balra néző 
buszos kirándulás lett; az idegenvezető pe
dig jókora adathalmazt zúdított rám. Hat 
lényeges állomást, menüpontot érintett az 
útvonal. A Bevezetés a hálózat születéséről 
szól, illetve különböző protokollokról olyan 
nyelvezeten, mely egy lexikonban helyénva
ló lenne, de nem egy olyan anyagban, mely

nek legfőbb célkitűzése az kellett volna hogy 
legyen, hogy bátorítást adjon a kezdőnek, 
kalauzolja, és közben a legminimálisabb 
technikai terminológiát használja. Nem sza
bad ugyanis elfeledkeznünk arról, hogy az 
internet oktatásban való felhasználásakor 
mindenképpen készségek kialakításról van 
szó. Ezeket a készségeket kialakítani és fej
leszteni a valós közegben érdemes.

A legtöbb internetről lehívható program
hoz van programleírás, és segítségül van 
még egy adatbank, amely betűrendben ad 
felvilágosítást mindenről, amit a felhaszná
lónak tudni érdemes. Az internet éppen azért 
tudott oly gyors ütemben elterjedni, mert 
használata egyszerű.

A CD Levelezés témaköre kapcsán meg
ismertet a Pine, az MS-Mail és az Eudora 
használatával. Kezelőfelülete megegyezik a 
nevezett programokéval, ezért szimulációs 
gyakorlatokat is lehet végezni. De minek ez 
a látványos szimulációs bravúr? Ha egysze
rű utasítások útján az ember elküldi első 
e-mail üzenetét, a megfelelő algoritmus az 
öröm és sikerélmény hatására örökké bevé
sődik agyába. Ugyanez vonatkozik a Kom
munikációs menüpontban tárgyalt Internet 
Relay Chat (IRC) és CU-SeeMee progra
mok bemutatására. Az IRC ingyen letölthető 
program, mely a felhasználónak megengedi, 
hogy több tízezer csatorna közül kiválassza 
azt, ahol érdeklődési körének megfelelően 
azonos időben kommunikációt folytathat. 
Sikerélményt az nyújt, ha az első csevely 
után már barátokra tehet szert. Az instrukci
ók a hálózaton teljesen érthetőek, a gyakran 
feltett kérdésekre adott válaszok remek tám
pontot adnak egy program hasznosítása so
rán. Tény, hogy az angoltudás itt nélkülöz
hetetlen. De ugyanilyen IRC csevegésre ma
gyar nyelven is nyílik lehetőség.

A CU-SeeMee programról is képet kap 
a felhasználó, de mivel nem nyelvtanárok 
írták a CD-t, nem lehet tudni, valójában mi
lyen tantermi felhasználást tesz lehetővé ez
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a remek interaktív videokonferencia lehető
séget biztosító szoftver. Az USÁ-ban elter
jedt a használata, hírességeket interjúvolnak 
meg, és a résztvevő iskolák diákjai kérdése
ket intézhetnek az interjúalanyhoz.

Referencia-anyagként, a szakterminoló
gia pontos megismeréséhez vagy gyors 
programkezelési bemutatók tartásához jól 
hasznosítható a CD-ROM, de nem javaslom 
teljesen kezdőknek, akik még nem tapasztal
ták meg az internet csodáját, a siker ízét. 
Megértem persze azokat is, akik mindent 
precízen tudni szeretnének, mielőtt nekiáll- 
nának valaminek.

Nap mint nap új dolgok születnek az 
interneten. A lényeg, hogy fel tudjuk hasz
nálni ezen újabb és újabb lehetőségeket - a 
nyelvtanítás során is. Ehhez pedig nem iga
zán mankó kell, hanem szándék és lelkese
dés. Lelkesedni azonban csak akkor lehet, ha 
az ember megismeri az igazit. Ne feledjük: 
maga az internet az a csodás mankó, amely 
hozzásegíthet ahhoz, hogy emberi kapcsola
tainkat fejlesszük, tudományos szomjunkat 
csillapítsuk és megtudjunk bármit, amit aka
runk. Nyelvpedagógusokról lévén szó, min
denképpen olyan szemüvegen keresztül kell 
vizsgálnunk a programokat, hogy azok mi
lyen nyelvi készségeket fejlesztenek, ho
gyan motiválhatjuk általuk a tanulót, s mi
ként lehet azokat a tantervi munkába beépí
teni és ott hasznosítani. Ezek mellett bocsá
natos bún, ha magáról a program működésé
ről vajmi keveset tudunk.

Hardver-igény: Windows 3.X, 8 MB 
RAM, 4X CD-ROM, hangkártya ajánlott

Blasszauer János

Uzonyi Pál (szerk.)
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tananyag haladóknak
Akadémiai Kiadó: Budapest, 1999

Az Akadémiai Kiadó gondozásában 1999- 
ben megjelent CD-ROM különlegessége ab
ban rejlik, hogy felhasználói körébe vonja a 
magyarországi viszonylatban eddig kevésbé 
előtérbe kerülő célcsoportokat is. A program 
ugyanis nemcsak nyelvtanulásra irányuló, 
hanem német nyelvészeti és irodalmi modu
lokat is tartalmaz. Ezáltal a haladó szintű 
nyelvtanulók mellett a germanisztikával 
foglalkozóknak - tanároknak és diákoknak 
egyaránt - lehetőséget nyújt tanulmányaik 
elmélyítésére, illetve a gyakorlórészek segít
ségével akár órai alkalmazásra vagy éppen a 
vizsgára való felkészülésre.

Ezen újszerű ötlet megvalósításánál a 
szerzők három fő modult alkottak, melyeken 
belül a következő témakörök megadásával 
segítik az eligazodást és a feldolgozást:

- Deutsch als Fremdsprache (német 
nyelvtanulási modul): Wortschatz, Hör
verständnis, Leseverständnis, Grammatik;

- Linguistik (német nyelvészeti modul): 
Geschichte und Varietäten, Phonetik und 
Phonologie, Morphologie, Syntax;

- Literatur (német irodalmi modul): Li
teraturgeschichte, Lektüren, Stilistik und 
Poetik, Übungen.

Mindhárom modulban találhatunk írott 
szövegeket, hang- és képanyagokat, illetve 
néhol videofelvételeket is, melyek lejátszá
sát a képernyőn megjelenő kézelőgombok
kal saját magunk irányíthatjuk.

A nyelvtanulási modulban alpontokhoz 
kapcsolódó, témák szerint csoportosított 
nyelvi gyakorlófeladatokat találhatunk. A 
nyelvészeti és az irodalmi modulban az 
egyes témakörök elméleti leírását annak fel
dolgozása, az elsajátítás, megértés felmérése 
követi gyakorlatok segítségével. Sajnos, az 
elméleti részek kevéssé használják ki a szá
mítógép nyújtotta információátadás és fel-


