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udvariassági nyelv használatának társadalmi 
és regionális különbségeiről. Egyre világo
sabbnak tűnik, hogy az udvariassági toleran
cia a műveltség arányában csökken. Felme
rül az a kérdés, vajon vannak-e hasonló sa
játos különbségek a diszkurzív stratégia és 
egyéb félreértések terén is.

Hidasi Judit egy másik könyvéből átvett 
két írása ( „Japán nyelv - japán észjárás” és 
a „Bevezetés”) személyes élményekkel egé
szíti ki az elmondottakat. Visszaemlékezve 
a magyarországi japánoktatás hőskorára - 
mint például Major Gyulának a TIT-óráira, 
amelyeken még a gésákról is meg lehetett 
tudni egyet s mást, vagy Mártonfi Ferencnek 
és Papp Ferencnek a japán nyelv leírására 
vonatkozó ötleteire - elmondhatjuk, hogy ez 
a tevékenység akkor titkos szenvedély volt. 
Még ha a nyelvtudomány fejlődése „ritka” 
nyelvből a kutatás „main stream” nyelvévé 
változtatta is mára a japánt, a japán nyelv és 
kultúra kutatása továbbra is izgalmas szelle
mi kaland marad. Ehhez a kalandhoz ajánl
ható ez a cikkgyűjtemény.

Eschbach-Szabó Viktória

Bernd Rüschoff és Dieter Wolff
Fremdsprachenlernen in der 
Wissensgesellschaft
Zum Einsatz der Neuen 
Technologien in Schule und 
Unterricht
Max Hueber Verlag: Ismaning, 1999. 
264 p.

Az új technológiák hétköznapjainkra gyako
rolt hatására környezetünk „információs tár
sadalommá” alakult át. Az ismeretanyag
mennyiség példátlan növekedése folytán ez 
a társadalom a tudás társadalma is, amelyre 
csak egy alapjaiban megújuló iskolarend
szer lehet képes felkészíteni. A pedagógiá
nak meg kell találnia annak módját, hogyan 

használja fel az új technológiákat az innova
tív tanítási és tanulási formák megteremté
sére.

A két német szerzőt nálunk is jól ismerik, 
többek között a szombathelyi EECALL 
Központjában 1991 és 1995 között megren
dezett „Számítógépek a nyelvoktatásban” 
tanfolyamok tanáraiként. Rüschoff az ang
lisztika, a didaktika és technológiával támo
gatott nyelvoktatás professzora; Wolff pedig 
az idegennyelvi didaktika egyik vezető teo
retikusa, az alkalmazott pszicholingvisztika 
professzora (folyóiratunkban megjelent írá
sa: „»L’Europe sera multilingue ou elle ne 
sera pas«. Megjegyzések az európai több
nyelvűséggel és nyelvi uniformizálással 
kapcsolatban.” in: Modern Nyelvoktatás. 
vol.4, nr. 2-3, pp. 3-11 [1998]).

A szerzők abból indulnak ki, hogy az 
intézményesített oktatás mély válságban 
van. Ennek okai: a tanulás folyamatának 
természetéről megfogalmazott új tudomá
nyos eredményeinek figyelmen kívül hagyá
sa; az iskola „instruktivista” hozzáállása; az 
ún. „deklaratív tudás túlértékelése”; vala
mint a tudástársadalom szükségleteinek ig- 
norálása. Arra is rámutatnak, hogy a tudás 
társadalmát meghatározó jegyek, így többek 
között a felbecsülhetetlen nagyságú ismeret
anyag, az információ-áramlás, valamint a 
rendelkezésre álló ismeretekhez való aka
dálytalan hozzáférés lehetősége alapvető 
konfliktust idéznek elő a hagyományos ok
tatási rendszerrel. Az ismeretekhez való hoz
záféréshez a felhasználónak új készségeket 
kell elsajátítania. A megváltozott környezet
ben az egyéni tudás helyét a kollektív tudás 
veszi át: előtérbe kerül a kooperációra való 
hajlandóság, továbbá a „procedurális kész
ségek” (a „deklaratív tudás”-sal szemben). 
A szerzők felsorolják azokat a változtatáso
kat, amelyekre az oktatásban elengedhetet
lenül szükség van: a kooperatív ismeret
anyag-feldolgozás során alkalmazható kész
ségek fejlesztése; a „tanulás tanítása”, ami 
jelenti a tudásfeldolgozás kognitív folyama
tait és az együttes tanulást; az oktatás szín
terének (az iskolának) oly módon való újra-
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formálása, hogy a nyitottság és a rugalmas
ság jellemezze azt; a számonkérés során az 
elsajátított készségeknek, nem pedig a fel
halmozott ismereteknek az értékelése.

A 2. fejezetben a szerzők tanuláselmélet
ből kiindulva fogalmazzák meg a nyelvtanu
lást a tudástársadalomban meghatározó alap
tételeket. Eszerint a tanulás aktív „tudás-al
kotás”, önálló, kísérleti és kooperatív folya
mat, amihez változatos és gazdag (nyelvi) 
környezetet kell biztosítani. Tárgyalják a 
nyelvészet, a pszicholingvisztika és a máso
dik nyelv elsajátítása elméletének kutatási 
eredményeit annak bizonyítására, hogy ezek 
a tudományágak megbízható alapot képez
nek az idegennyelv-tanulás elméletéhez és 
gyakorlatához; és megkísérlik őket egy álta
lános, elméleti nyelvtanulás-koncepcióba 
integrálni.

A 3. fejezetben összeillesztik nyelvokta
tás-didaktikájukat az új technológiákkal. Is
mertetik az új technológiák jellemzőit; ezek 
a digitálisan kódolt tartalmak, a világhálóza
tokon szállított információ, az interaktivitás 
és hypertextualitás. Majd bemutatják komp
lex idegennyelv-oktatási modelljüket, amely 
a társtudományok megállapításainak ösz- 
szegzése. A modell Rod Ellis axiómájából 
indul ki, mely szerint a nyelvtanulás egyenlő 
a nyelvhasználattal. A modellben a nyelv
használat a nyelvtanuló által betöltött három 
szerepkörnek (kommunikációs partner; nyel
vészeti kutató és kísérletező; saját nyelv
tanulási folyamatainak értékelője) megfele
lő tartalommal valósul meg. A nyelvhaszná
lat három típusa különböző képességeket 
fejleszt: a kommunikációs helyzetek nyelv
használata a kommunikatív készséget, a 
(nyelvi) kísérletezések és kutatások nyelv
használata a nyelvi tudatosságot, a nyelvta
nulási folyamatok egyéni értékelése pedig a 
nyelvtanulási tudatosságot. Az idegennyelvi 
készséget a három részkompetencia összege 
alkotja. A szerzőpáros egyenként vizsgálja 
meg az idegennyelv-oktatási modell alap
elemeinek, vagyis a cselekvés- és projek
tum-orientáltságnak, a hitelességnek, a cso
portos tanulásnak és az önállóságnak, vala

mint az új technológiák egymással való in
tegrálásának lehetőségét. A fejezet utolsó 
részében az idegennyelv-oktatás számára 
fontos új technológiák tipológiáját mutatják 
be. Taxonómiájukban négy nagy alkalmazá
si csoportot különböztetnek meg: íz) az ok
tató és explorativ alkalmazásokat; b) az is
meretforrásokat; c) a dinamikus eszközal
kalmazásokat; d) és a telekommunikációs 
alkalmazásokat.

A kötet második részében ezt a négy 
alkalmazási területet ismertetik. Az oktató 
és explorativ programok legfontosabb, ha
gyományos szoftvereivel kezdik, melyek el
sősorban a már megtanított anyag gyakorlá
sára, illetve javítására szolgálnak, tehát nem 
illeszthetők az új paradigmába. Ezt követi a 
zártrendszerű multimédia alkalmazásoknak, 
a szerzői programoknak, a szövegrekonst
rukciós programoknak a bemutatása, majd 
egy szövegrekonstrukciós és egy szimuláci
ós programmal folytatott pedagógiai kísér
letükről való beszámolás.

Az 5. fejezet az ismeretforrás kategóriá
jába tartozó új technológiákat ismerteti: 
adatbankokról, lexikonokról és szótárakról 
van szó, tehát olyan alkalmazásokról, ame
lyek autentikus vagy részben feldolgozott 
információt és adatokat tesznek hozzáférhe
tővé. Arra figyelmeztetnek, hogy az ismeret
szerzés nem azonos az ismeret-alkotással, 
vagy a kompetenciával.

A 6. fejezet az új technológiák ún. dina
mikus eszközeit mutatja be; ezek a konkor
danciák és egyéb szövegfeldolgozó progra
mok; ismeret-reprezentációra szolgáló szö
vegszerkesztő, adatbank-, prezentációs és hy- 
pertext-készítő programok: interaktív isme
ret-magyarázatra pedig a tanulói lexikonok, 
az idegennyelvi oktató- és kaland-játékok.

A telekommunikációnak az idegen- 
nyelv-oktatásban betöltött szerepéről szól a 
7. fejezet. Előbb a rendszerek technikai kon
cepcióját és kezelési módját ismertetik, 
majd áttérnek alkalmazási lehetőségük be
mutatására. A hagyományos oktatás gazda
gításán kívül a telekommunikáció a projek
tum-munkában tölthet be fontos szerepet;
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segítségével új tanulási formák, mint pl. a 
„tele-kooperatív” tanulás is megvalósítható. 
A szerzők meggyőződéssel vallják, hogy a 
telekommunikáción keresztül kialakítható 
új nyelvoktatási fonnák a tanulás egészére 
hatással lesznek.

A kötet harmadik részében az új techno
lógiák gyakorlati alkalmazását mutatják be. 
A 8. fejezet a technikai és szervezési feltéte
lek megteremtésének módjára ad tanácsot. A 
9. fejezetben példák segítségével mutatják 
be - didaktikai szempontból - az ismertetett 
programok konkrét alkalmazásának széles 
spektrumát. Egyes alkalmazások elsősorban 
az oktatás előkészítésénél hasznosíthatók, 
így pl. a különböző teszt- és gyakorlóanya
gokat készítő programok; mások felhasznál
hatók az előkészítő szakaszban és a konkrét 
oktatásban egyaránt: itt a BOOKMAKER, 
valamint a WIDA szoftver-sorozattal ismer
kedhetünk meg, egy külön részben pedig 
konkordancia-alkalmazásokkal. Harmadik 
csoportot alkotnak a felfedező, vagy explo
rativ programok (pl. szövegrekonstrukció) 
és a forrásanyagok (pl. tanulói szótárak).

A 10. fejezeteiben a telekommunikációs 
alkalmazásokra kapunk ötleteket, például a 
www-nek és egyéb információs hálózatok
nak, valamint az e-mailnek az idegennyelv
oktatásban való kiaknázására. Mindebben a 
cselekvés-orientáltság játssza a főszerepet. 
Ilyen összefüggésben mutatnak be egy tu
catnyi - részben már kipróbált - projektu
mot mindhárom iskolai szintről.

Az összegező 11. fejezetben azt a követ
keztetést vonják le, hogy az új technológiák 
bevonása az oktatásba olyan tanuló-orientált 
oktatási közeget hoz létre, mely által az ide- 
gennyelv-oktatás egésze nagymértékben 
megváltoztatható. - A könyv utolsó fejezete 
válogatott bibliográfiát, beszerzési források
kal is ellátott szoftverlistát és hasznos címe
ket és on-line információ-forrásokat tartal
maz. Itt hiányolom a tárgy- és névmutatót.

Az igényes munka ötletgazdag és izgal
mas olvasmány mindazok számára, akik ku
tatva, tanítva és tanulva arról elmélkednek, 
hogyan viszonyul egymáshoz a számítógé

pes technológia és az idegennyelv-oktatás. 
Továbbgondolkodásra, kutatásra és kísérle
tezésre ösztönöz.

Balaskó Mária

Christian Meier (szerk.)
Sprache in Not?
Zur Lage des heutigen 
Deutsch
Wallenstein: Göttingen, 1999. 112 p.

A kötet a német nyelv helyzetét elemzi; ezen 
belül többé-kevésbé az értelmiség nyelv
használatára vonatkozik és az angol nyelv 
befolyását tárgyalja. A szerkesztő bevetőjé
ben (pp. 7-14) vázolja a problémát és né
hány részletre hívja fel a figyelmünket. Ilyen 
például az angolos - de nem angol eredetű - 
szavak és kifejezések (pl. Handy ’mobil te
lefon’, p. 7) kérdése. Utal Goethének mon
dására az idegen nyelvi elemekről: „Die Ge
walt einer Sprache ist nicht, daß sie das 
Fremde abweist, sondern daß sie es ver
schlingt”; p. 8). Majd bemutatja a cikkek 
szerzőit, akik az irodalomtudomány, nyelvé
szet, közgazdaságtudomány, filozófia, törté
nelem, illetve a német mint idegen nyelv (a 
Goethe Intézetben) köréből jönnek.

Az 1. fejezet címe: „Úton a »Denglitsch« 
felé. Mennyi angol-amerikait bír ki a német 
nyelv?” (pp. 15-31 ). Jörg Drews az angolból 
történő tömeges átvétel egyik fontos indíté
kát tárja fel, tudniillik hogy a trekkingboots 
asszociatív háttere miatt (ami Nepálra, az 
Andokra utal stb.) divatosabban hangzik, 
reklámban jobban alkalmazható mint a né
met Wanderschuh, illetve Wanderstiefel 
(melyek asszociatív háttere például a Bajor
erdő). Ezután felvázolja a német nyelvmű
velés lehetséges alapjait. Ez azért érdekes és 
értékes, mert német nyelvterületen alig léte
zett nyelvművelés az utóbbi évtizedekben; 
és a nyelvészek tartózkodtak ilyen irányú 
megnyilvánulásoktól. Ennek megfelelően 
Drews is óvatosabban fogalmaz mint ma-


