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Az Akadémiai Kiadó CD-sorozatának má
sodik tagjaként jelentette meg 2000 októbe
rében oktatóprogramját, hogy immár a 
Deutsch - immer höher haladóknak készült 
CD-ROM kiadványa után (amiről a Modern 
Nyelvoktatás előző, 2000. szeptemberi szá
mában jelent meg ismertetés) a kezdőknek 
is segítségére legyen a német nyelv elsajátí
tásánál.

Mindkét szoftver külalakja és alapvető 
felépítése igen sok hasonlóságot mutat: a 
tananyag témakörökre/leckékre tagolódik, a 
benne való mozgás navigációs gombok se
gítségével (Weiter - tovább, Zurück - vissza, 
Ende - kilépés) történik, míg a magyar nyel
vű segédlet (Hilfe) és a szótár (Wörterbuch) 
a program bármely részéről egy kattintással 
előhívható. A második kiadványnál azonban 
néhány előnyös újítást is felfedezhetünk: A 
leckékben megjelenített címszavak, felada
tok, párbeszédek magyar fordítását azonnal 
elolvashatjuk, ha az egeret a mondat fölé 
helyezzük, ezáltal is segítve a kezdő nyelv
tanulókat. További előnyöket jelent, hogy az 
ismeretlen szóra kettőt kattintva a szövegből 
közvetlenül előhívhatjuk a rendelkezésünk
re álló szótárat, mely azonnal a keresett ele
met mutatja. Az egyes fejezeteken belül a 
feladatok közötti továbbhaladás pedig nem
csak a navigációs gombok segítségével, ha
nem egyszerűen az „Enter” billentyű hasz
nálatával is megoldható. A program navigá
lása tehát még áttekinthetőbbé és könnyeb
ben kezelhetővé vált, amit egy igen harmo
nikus és esztétikus grafikai felület is előse
gít. A fentieken kívül az újabban megjelenő 
oktatóprogramot egy nyomtatott munkafü
zet is kiegészíti, mely további feladatokkal 

segíti az egyes leckék egyéni vagy akár cso
portos feldolgozását.

Az oktatóanyag 10 leckén keresztül 
nyújt segítséget kezdő nyelvtanulóknak az 
alapvető német szókincs és nyelvtani szer
kezetek elsajátításához. Az egyes leckéken 
belül a téma bevezetése rendszerint álló
vagy mozgóképekkel kiegészített, sajnos né
hol kissé „tankönyvszagú” párbeszédek 
meghallgatásával történik. Itt a szövegek 
meghallgatása, valamint a videó lejátszása a 
Ton, illetve a Video gombok megnyomásával 
akárhányszor megtörténhet. Ezután külön
féle gyakorlatok következnek, melyek egy 
része az elhangzottak megértését, feldol
gozását, másik része a tanultak begyakor
lását tűzi ki célul. A nyelvtani szerkezetek 
megvilágítására a gyakorlórész valamely 
szakaszában megjelenő, jól áttekinthető 
táblázatok szolgálnak, melyeket a Hilfe 
gomb használatával bármikor újra előhívha
tunk.

A gyakorlórészre - mely egy-egy leckén 
belül a legtekintélyesebb helyet foglalja el - 
jellemző, hogy főként felelet-kiegészítő, fe
lelet-választó gyakorlatokból és ezen alap
feladatok legkülönfélébb változataiból áll, 
melyeket nyomógombbal vagy mozgatással 
hívhatunk elő. Sajnos megoldásaink beadá
sa után a Weiter gomb megnyomásával csak 
azt kapjuk meg, melyik válaszunk helyes, 
illetve helytelen (piros és zöld színnel jelöl
ve). Ennél konkrétabb visszajelzés nem ér
kezik hibáinkkal kapcsolatban, és arra sincs 
lehetőségünk, hogy az elrontott részeket újra 
átdolgozzuk, javítani próbáljuk. Csak az 
előbb említett gombra való kattintással tu
dunk továbbhaladni, és ekkor mindenütt 
azonnal a helyes válasz jelenik meg. így 
nincs mód arra, hogy megjegyezzük, ponto
san miben is különbözött a mi válaszunk a 
helyes megoldástól. Figyelemre méltó azon
ban a feladatok konzekvens egymásra épü
lése, ami lehetővé teszi, hogy a nyelvtanuló 
fokozatosan, a receptív nyelvhasználatból
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kiindulva a reproduktívon át egészen a pro
duktív nyelvhasználatig jusson el.

Minden lecke egy-egy játékkal (paszi
ánsz, tologatós játék vagy memóriajáték), 
valamint egy-egy teszt feladatsorral zárul, 
mely az adott leckében elsajátítandó ele
mekre kérdez rá és egyben jó összefoglalást 
nyújt a tanultakról. Nem tartom azonban túl 
szerencsésnek azt, hogy ehhez a záró rész
hez nem juthatunk el a szokásos, előrehala
dást szolgáló navigációs gomb használatá
val. A gyakorló rész elvégzése után ugyanis 
csak kilépéssel tudunk továbbmenni, ami 
azonban rögtön a főmenübe juttat minket. 
Innen kell még egyszer visszamenni a kivá
lasztott leckébe, hogy a hozzá kapcsolódó 
játékot és tesztet megoldhassuk - hacsak 
közben meg nem feledkeztünk róla...

Összefoglalva a szoftverről elmondható, 
hogy néhány módszertanilag kifogásolható 
megoldás és javításra szoruló rész ellenére 
igen jó szolgálatot tehet mindazoknak, akik

a német nyelv alapszintű elsajátításán fára
doznak. A főként szókincsközpontú, de a 
legfontosabb nyelvtani szerkezetekre is ele
gendő hangsúlyt fektető leckék jó felkészü
lési lehetőséget nyújtanak a hétköznapi élet 
német nyelvű kommunikációjához.

Végezetül szeretném megadni a szoftver 
elkészítői által a felhasználáshoz leginkább 
ajánlott konfigurációt:

IBM kompatíbilis PC, 100 MHz Pen
tium processzor;

32 MB RAM memória;
1 MB-os videokártya, 800x600-as fel

bontás, high color színmélység;
egér;
tizenkétszeres vagy nagyobb sebességű 

CD-ROM meghajtó;
Windows 95;
Sound Blaster kompatíbilis hangkártya; 
telepített AVI videólejátszó-program (a 

Windows része).
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