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Autentikus videó-klipek az 
orosztanítás kezdetén

1. Manapság az oktatási folyamat egyik fontos eszköze a szemléltetés, így könnyebben 
érünk el eredményt munkánk során, hiszen - a pszichológusok szerint - az emberek 
többsége vizuális-tanuló típus. A szakirodalomból ismert, hogy a szöveg és a kép az 
agy különböző féltekéin kerül feldolgozásra (Jacquinot, 1981, 13-14). „Memorizá
láskor a dolgok még bonyolultabbakká válnak, mert a képet grafikus és szemantikai 
módon konzerváljuk, valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy a vizuális információt 
jobban megjegyezzük” (Leury, 1987, 13-19).

Általánosan elfogadott, hogy a videó-filmek elősegítik az emlékezetbe vésés éles
ségét és tartósságát. Ennek a jelenségnek magyarázatot adva, a pszichológusok rámu
tatnak arra, hogy ha minél több érzékszerv vesz részt az érzékelés folyamatában, annál 
tartósabban vésődnek az emlékezetbe ezek a képek. A videó-filmek érzékelésekor a 
folyamatba pszichológiai mechanizmusok egész komplexuma kapcsolódik be.

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy ma még a videó használata a legcélszerűbb (annak 
ellenére, hogy manapság a multimédia a legkorszerűbb találmány), hiszen a videó szinte 
minden iskolában megtalálható, mindenki által hozzáférhető, a tanteremben nemcsak 
egy személyhez szól, hanem egy kisebb tömeghez, így egyszerre több embert is lehet 
oktatni. Ezzel szemben a multimédia önképzésre legalkalmasabb, egyelőre kevés 
iskolában található meg; ma még inkább a távoktatásban alkalmazzák. A multimédia 
alapja a kép, és a videó ezt a funkciót tökéletesen ellátja.

A kép sokkal gazdagabb információban, mint a szó: leírása, megfejtése is csak 
látszólag egyszerűbb, hiszen a poliszémia szinte törvény szerű. Porcher (Porcher, 1974) 
szerint a képet rendszernek kell felfogni és a strukturális nyelvészet eszköztárát kell 
felhasználni az elemzés során. Persze egy kép sohasem önmagában olvasandó, mindig 
használnunk kell a saját megélt világunkat, műveltségünket.

2. Természetesen egy idegen nyelvi videós óra nem azt jelenti, hogy a tanár beülteti a 
növendékeit a készülék elé „Nézzétek a filmet!” utasítással. Nagyon fontos, hogy 
bármely célú megtekintés után vitassuk meg a látottakat és végeztessük el a videóhoz 
kapcsolódó gyakorlatokat, hogy ne váljék a videó-film a „szem rágógumijává”. Egy 
ilyen videós óra komoly felkészülést igényel a tanártól. Több szempontot is figyelembe 
kell vennie, például a korosztályt', a csoport tudás szintjét', hogy mi a célja a filmmel 
(mindig a célnak megfelelő videó anyagot kell használnunk); hány percet vesz igénybe 
a film bemutatása.

Azt senki sem vitatja, hogy az igazán eredményes oktatáshoz elengedhetetlen a
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motiváció. Közismert, hogy monoton helyzetekben az agy kikapcsol, vagy más ingert 
keres magának.

Egy jól kiválasztott videó-filmmel aktív órai munkára ösztönözhetjük tanulóinkat, 
mert az: látványos; valós helyzeteket ábrázol; a tanuló természetes szituációba kerül; 
a film arckifejezéseket, gesztusokat, fizikai cselekvéseket, nyelvi sajátosságokat is 
megmutat; a képi elemek, a zene segít a tanulónak megérteni a szituációt; sikerélményt 
nyújt a diákoknak, ha önmaguktól megértenek valamit; élményt nyújt egy idegen 
országról: a tanulókat általában érdekli az ország, melynek a nyelvét tanulják. Az 
országnak, népének, szokásainak mélyebb ismerete ugyanakkor fokozza is az érdeklő
dést a nyelv iránt. A tanulandó nyelv videó-felvételei segíthetnek a fiataloknak abban, 
hogy megismerkedjenek a velük egykorúakkal és a másik kultúrával, ugyanakkor 
tudatosan megismerjék a saját kultúrájukat is, és egyszersmind elismerjék azt, hogy a 
különböző kultúrák egyenrangúak. így mindjárt két legyet üthetünk egy csapásra, mivel 
a tanár feladatköréhez tartozik a nevelés is.

3. A videó lényegileg a nyelvoktatás minden szintjén sikeresen felhasználható. Az 
oktatásban alkalmazott videó-anyagok kiválasztásakor azonban - a nyelvi tudásszint 
függvényében - különös gondot kell fordítani a hang-kép-relációra. Az információ a 
videó-felvételeken verbálisán és nem verbálisán jut kifejezésre. A hang-kép-reláció a 
verbálisán és a nem-verbálisán közvetített információk arányát jelenti. E reláció szerint 
a következő három alapvető viszonyt különböztetjük meg: a) A hang és a kép csaknem 
semleges szimmetriában áll. A szöveg azt fejezi ki, ami a képen látható, és fordítva, b) 
A kép dominál, a szöveg mellékes, c) A szöveg dominál, ez az információ fő hordozója. 
A kép háttérjellegű, hangulati aláfestés.

A nyelvi tudás szintjének mértékében a kép dominanciájától a hang-kép szimmet
riáján keresztül haladhatunk a hang (szöveg) dominanciája felé. Szerintünk, kezdő 
szinten főleg a kép-dominanciájú felvételek célravezetőek.

Mind külföldön, mind Magyarországon sokan kutatták és kutatják a videó alkalma
zását középhaladó és haladó szinten. Eredményeik, tapasztalataik szerint hatékonyan 
lehet alkalmazni ezeken a szinteken videó-felvételeket. A kutatók többsége, mint pl. A. 
N. Scsukin, A. G. Kapitonova, Lieber Pétemé és mások, kezdő szinten a statikus 
szemléltető eszközök (pl. képek, dia, térképek stb.) használatát javasolják.

Tanulmányozva a szakirodalmat, arra a következtetésre jutottunk, hogy Magyar
országon és Oroszországban a kezdő szakasszal kapcsolatban az a koncepció alakult 
ki, hogy ezen a szinten nem ajánlatos mozgóképet alkalmazni. Osztjuk Poor Zoltán 
nézetét, mely szerint a kezdő szakasz tanulói közé is bevihetünk videó-felvételeket, 
mivel az orosz mint idegen nyelv oktatásában már kezdő szinten a rövid videó-klipek 
megtalálhatják a maguk helyét, funkcióját.

Ebből kiindulva cél az, hogy a videós óra plusz segítséget nyújtson a tanulóknak 
abban, hogy kialakíthassák az alapvető nyelvi kifejezéseket és nyelvi struktúrát; ne csak 
a hallás utáni szöveget dolgozzuk fel, hanem a képet is fel tudjuk használni, hiszen már 
kezdő szinten a tanulók a minimális szókincsükkel le tudják írni, amit látnak. (Ez persze 
nem jelenti azt, hogy a hallási utáni szöveget elhanyagolhatjuk.)

Példaként szolgálnak azok a rövid, pár perces videó-klipek, melyeket mi is felhasz
náltunk. (A továbbiakban is a videó-klip terminust használjuk, melyen olyan rövid 
videó-felvételt értünk, ami nem reklám, nem zenei összeállítás.) Ezeknek a klipeknek
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minimális a szövege, illetve egyáltalán nincs. Ebből indultunk ki, hogy kezdő szinten 
kipróbálhassuk a mozgó kép alkalmazását az orosz mint idegen nyelv oktatásában 
általános iskolában.

A felvételekhez a „Russzkij projekt” elnevezésű programon keresztül jutottunk. A 
projektum az Európai Tanács égisze alatt két nyelven (angol és francia) indult el, és 
csak később, miután Oroszország is felvételt nyert a Tanácsba, állapodtak meg arról, 
hogy egy orosz nyelvű programot is elindítanak. Ebben a programban részt vesz 
Magyarország, Oroszország és Ausztria. A projektum célja univerzális gyakorlatrend
szer kidolgozása az orosz idegen nyelvi órán történő videó-klipek alkalmazásához 
különböző nyelvtudási szinteken.

Röviden beszámolunk a kísérleti tanítás során szerzett tapasztalatokról (meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy objektív okok miatt csak kis létszámú csoportokban lehetett 
videós órákat tartani).

A cél az volt, hogy kezdő szinten az oroszórán a videó-klipek alkalmazása során 
bebizonyítsuk, hogy: a) lehet az orosz mint idegen nyelv oktatásának kezdő szakaszán 
is alkalmazni mozgó képet; b) a magyar tanulók befogadják ezeket a rövid, orosz, 
autentikus videó-klipeket; c) autentikus felvételek révén is lehet nevelő hatást elérni.

A tanórán a tanulók figyelmét először az elsődleges mondanivalóra irányítottuk: 
Ki(k) szerepel(nek) a filmben? Hogyan néznek ki? Hogy vannak felöltözve? Mit 
csinálnak? Mikor és hol játszódik az esemény?

A konkrét képi mondanivaló mellett nem feledkeztünk el a háttér-információról 
sem. A háttér-információ mindig a film jellegétől függ. Ez lehet a szereplők közti 
viszony, múltban történt esemény, országismeret, kultúra, hagyományok. Mindezeket 
kérdésekkel, utasításokkal, különböző feladatokkal sikerült feltárni.

4. A Pécsi Tudományegyetem II.sz. Gyakorló Iskolájában szerveztünk videós órákat 
(amelyeket Porzsolt Mónika tanárnő - akkor még tanárjelölt - tartott) két csoportban: 
egy ötödikeses és egy hetedikes csoportban. Mindkét csoport a 4. osztályban kezdte az 
orosz nyelv tanulását. Ebből kifolyólag érthető, hogy a hetedikes tanulók orosz nyelvi 
szókincse jóval nagyobb, mint az ötödikes tanulóké.

A két osztály között nemcsak a lexikában volt eltérés, hanem a tanulók kreativitá
sában, fantáziájában is. Például azt a feladatot kapták a tanulók, hogy adjanak címet a 
klipeknek. Az „Anya ne sírj!” című felvételnek az ötödikesek „A család”, „Szép 
család”, „A gyűrű”, „A baba”, „Az örökbefogadás” címeket adták, míg a hetedikesek 
az „Örökbefogadás”, „A család” címeknél megrekedtek. Az ötödikesek az órán dina
mikusabbak, aktívabbak voltak. Merészen használták fantáziájukat; például miután 
„Az én városom” című klipen a görkorcsolyás lány az esernyőjével rákapcsolódott a 
trolibusz hátuljára és a sofőr elindult, az első bemutatáskor a csoport izgult, hogy 
biztosan baleset lesz, és a lány meg fog halni. Ez a momentum a hetedikeseknél teljesen 
hiányzott. Időnként a kisebbek segítség (kérdezés, rávezetés) nélkül is megtalálták a 
háttér-információt, pl. már a legelső lejátszáskor maguktól mondták, hogy a sofőr és a 
fiatal lány ismerik egymást. A hetedikeseket jobban kellett terelgetni, több segítséget 
kellett adni, több kérdést kellett feltenni. Az előbb említett példa esetében még egyszer 
meg kellett mutatni azokat a képeket, ahol megáll a ház előtt a trolibusz, a sofőr 
várakozik, tehát tudja, hogy jönni fog a lány; ha tudja, akkor ez vagy nem az első 
alkalom, vagy előre megbeszélték, tehát biztosan ismerik egymást.
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A két csoport közti ilyen típusú különbségre a következő okokat találtuk: a hetedi
kesek mivel jobban tudnak oroszul, inkább arra koncentráltak, hogy a gondolataikat 
meg tudják fogalmazni orosz nyelven és a megfogalmazás nyelvtanilag helyes is 
legyen; az idősebb tanulók valószínűleg többet néznek tévét, videót, így az ő gondolat
világukat már „megfertőzte” a „képiség”. Nem látnak a képi mondanivaló mögé, nem 
gondolkodnak el rajta, csak azt látják, amit a kép mutat; esetleg mindkét magyarázat 
érvényes, de az igazi ok megtalálása további kutatásokat igényel.

5. Főleg az általános iskolában, az idegen nyelvek oktatása esetében ne feledkezzünk 
meg a tanári hivatás másik fontos ágáról, a nevelésről! Megfelelő videó-anyag segítsé
gével könnyen szemléltethetjük mit illik, mit nem; mi az, amit szabad és mi az, amit 
tilos csinálni. Kellő leleménnyel támaszkodhatunk a tanulók már meglévő etikai 
kódexére: őket kérdezzük meg, hogy szerintük ezt szabad-e csinálni vagy sem; helyesen 
cselekedett-e a főhős, ők hogyan viselkednének hasonló szituációban, például amikor 
a trolibusz vezetője elindul és húzza maga után a „görkoris” lányt. Az egész csoport 
felhördült, hogy ezt nem szabad, ez tilos, ez balesetveszélyes.

Közismert tény, hogy a kép a valóság egyfajta érzékelése, tehát nem mentes a 
folyamat szociológiai oldalától. Két különböző szociokulturális háttérrel rendelkező 
személy nem ugyanolyan módon érzékel, vagy dolgoz fel egy adott képi valóságot. Ezt 
alátámasztja az a példa, amikor „Az én városom” című klip végén totálképen a 
moszkvai Lomonoszov egyetemet (МГУ) mutatják, egy orosz ember azonnal azt 
megmondaná, hogy ez Moszkva szimbóluma, az esemény Moszkvában játszódik. A 
magyar tanulók, miután azt a kérdést kapták, hogy szerintük mi ez az épület, azt 
mondták rá, hogy kórház, illetve templom. Itt mindjárt párhuzamot lehet vonni Buda
pesttel kapcsolatban. A magyar tanulók a Parlament, vagy a Lánchíd képéről rögtön 
tudják, hogy melyik város szimbólumát látják.

K. A. Rizskov szerint a tanórán sokszor az audiovizuális eszközök ellátják a tanár 
szerepét (Rizskov, 1990). Ezt a nézetet nem osztjuk vele maradéktalanul. Véleményünk 
szerint a tanárnak az órán nem feltétlenül kell központi szerepet játszania, ő inkább 
közvetítő a videó és a növendékek között. Az audiovizuális eszközök, ahogy az 
elnevezésük is mutatja, csak eszközök. Ezek az eszközök annyit érnek, amennyi 
pedagógiai tartalmat viszünk beléjük. A pedagógiai cél határozza meg az eszközök 
használatát, s e téren a pedagógusé a döntő szó, akinek a feladata igen összetett. Többek 
közt meg kell tanítania a tanulókat látni, azaz a diákok ne csak nézni tanuljanak meg, 
hanem látni is! Ez komoly felkészülést igényel, hiszen esetleg a tanár még inkább 
fertőzött a „képiség” által, mint diákjai, így elsősorban neki kell meglátnia az eredmé
nyes oktatás lehetőségeit. A tanár kérdésekkel, feladatokkal, rámutatással, felhívással 
felszínre hozhatja a háttér-információkat. Persze ez nem jelenti azt, hogy a nebulók 
önálló véleményét, gondolatát ne hallgassuk meg. Adjunk teret a gyermekek kreativi
tásának.

Sajnos, az idegen nyelvi oktatás gyakran abban merül ki, hogy szavakat, kifejezé
seket tanítunk. Természetesen fontos a szókincs ismerete, de nem elhanyagolandó a 
használata sem. Az idegen nyelvek tanítása során az a feladatunk, hogy megtanítsuk 
diákjainkat gondolkodni és beszélni a számukra ismert tárgyakról, jelenségekről, de 
nem anyanyelvükön, hanem egy idegen nyelven.
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6. Meggyőződésünk, hogy munkánk során sikerült elérni a kitűzött célokat: hogy az 
orosz órán történő „videózás” az újdonság erejével hatott, ám a tanulók akkor sem 
ijedtek meg, amikor az „Anya ne sírj!” című klip végén a szereplők orosz nyelven 
váltottak pár mondatot, amit megfelelő előkészítés után a diákok nemcsak megértettek, 
hanem meg is jegyeztek, tehát bővült a lexikai ismeretük; a tanulókat egyáltalán nem 
zavarta meg, hogy a megszokott statikus képek helyett mozgó képeken keresztül 
tanultak. Nagy örömömre szolgált, amikor azt a visszajelzést kaptam, hogy a gyerme
kek kérik, keresik, igénylik a videós orosz nyelvi órákat; a tanórán észrevétlenül 
megjelent a tanári pálya másik fontos állomása, a nevelés is.

Annak ellenére, hogy szinte valamennyi iskola rendelkezik megfelelő technikai 
felszereltséggel, a lehetőségek nincsenek kihasználva, pedig érdemes lenne ebbe ener
giát fektetni, mert munkánk így eredményesebb lenne mind a tanítás, mind a nevelés, 
mind az önálló gondolkodás kialakításának, illetve biztosításának területén.
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