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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
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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-
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dolgozás szempontjából oly sokrétű lehető
ségeket, ezáltal - néhány esettől eltekintve - 
alig mutatnak túl a jól összeválogatott szak
irodalom digitalizált változatánál.

A program gyakorló részeiben azonban 
igen sokszínű, a multimédiás környezetet 
kihasználó feladatokat találunk, legtöbbjük 
a nyelvkönyvekből ismert feladattípus szá
mítógépes, interaktív változata, mint pl. fe
leletválasztás, igaz/hamis gyakorlat, ka
kukktojás, párokba/halmazba történő rende
zés, szó/mondat kiegészítése stb. A számító
gépes gyakorlófeladatoknál nagyon fontos 
szerepet játszik a helyes, illetve helytelen 
megoldásra utaló megfelelő visszajelzés; hi
szen ezt a számítógép legfontosabb előnyei 
közé soroljuk az oktatás területén. így a jelen 
programban is törekedtek a szerzők a vissza
jelzés minél hatékonyabb és szemléletesebb 
megvalósítására, pl. az egyes feladatrészek 
megoldása után azonnal megjelenő he- 
lyes/helytelen (richtig/falsch) felirattal, sár
ga pipák megjelenítésével vagy akár a rossz 
helyre helyezett szó/összekapcsoló nyíl 
„visszaugrásával”.

Talán bővítésre szorulna a feladatok 
megoldása közben a felhasználó rendelkezé
sére bocsátott segítségek eszköztára, hiszen 
a megoldásokat értékelő visszajelzéseken 
túl - néhány eset kivételével - semmilyen 
további segítséget, vagy csak az összes he
lyes választ felfedő „Lösung” [megoldás] 
gomb használatát kínálja fel a program. A 
tanulási folyamat hatékonysága szempont
jából hasznos lenne a fokozatosan rávezető 
segítség, pl. egy-egy betű a keresett szóból, 
kiegészítő információ, illetve magyarázat 
helytelen válasz esetén stb.

Mindenképpen meg kell említenünk, 
hogy a programban találhatunk egyes té
mákhoz, feladatokhoz kapcsolódó Web-cí- 
meket is, melyek a szoftver és a világháló 
közötti kapcsolódási pontokként kibővíthe-

tik a felhasználói lehetőségeket. A lehetősé
gek megfelelő használatához azonban szük
ség van arra, hogy a felhasználó Internet-el
éréssel rendelkezzen és hogy a megadott 
címek ne veszítsék el aktualitásukat.

A szoftver egyszerű kezelhetőségét jól 
felépített navigációs rendszer biztosítja. 
Nyilak segítségével mozoghatunk az egyes 
feladatokon belül, míg a kijárat szimbólu
mok a mindenkori almenühöz/főmenühöz 
juttatnak vissza. Szükség esetén a magyar 
nyelvű felhasználási segédlet is bármikor 
megjeleníthető a képernyőn található kérdő
jelre kattintva. Két további nagyon hasznos 
funkcióról kell még szólnunk: A nyomtatót 
ábrázoló gomb lenyomásával - amennyiben 
a gomb színe aktív állapotot jelez - kinyom
tathatjuk a kívánt szöveget/feladatot. A szó
tárt jelző gomb használatával pedig a prog
ram bármely részéből elérhetjük a beépített 
szótárat az ismeretlen szavak, kifejezések 
gyors kikereséséhez.

Ajánlom a szoftvert haladó szintű nyelv
tanulóknak és mindenkinek, aki érdeklődik 
a germanisztika iránt. Őszintén remélem, 
hogy ez a jó kezdeményezés - talán további 
hasonló törekvést is maga után vonva - elő
mozdítja, illetve kibővíti majd a számító
géppel segített tanítás/tanulás előnyeinek ki
használását a felsőoktatás területén is.

A program használatához a szerzők által 
ajánlott konfiguráció:

- IBM kompatibilis PC, 166 MHz Pen
tium processzor, 32 MB RAM, 1-MB-os 
videokártya, 800x600-as felbontás, high 
color színmélység, nyolcszoros vagy na
gyobb sebességű CD-ROM, Windows 95 
(vagy újabb), Sound Blaster kompatíbilis 
hangkártya, Mpeg videolejátszó-program 
(az újabb Win95-verziónak, illetve a Win98- 
nak már része).
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