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A nyelvkönyvcsaládot (tankönyv, munkafü
zet, tanári kézikönyv, kazetták, kártyák) az 
angol kiadó 11-16 éveseseknek ajánlja. Ma
gyarországon is hamarosan forgalmazzák, 
jelenleg készül a munkafüzet és a tanári 
kézikönyv regionalizát, kétnyelvű, angol
magyar változata.

A tartalomjegyzékben a nyolc lecke 
(projekt) és a bennük szereplő kisebb egysé
gek címei olvashatóak (Hallo, Schule, Fa
milie, Geburtstag, Hobbys, Fernsehen, 
Kommunikation, Ferien). A tankönyv füg
gelékében nyelvtani rendszerezés található 
angol magyarázatokkal, valamint kétnyelvű 
német-angol szójegyzék, mely kb. 750 szót 
tartalmaz.

Ebben a rövid recenzióban csak két kér
désre szeretnék és tudok kitérni. Az első: 
Hogyan veszi figyelembe a tankönyv a cél
csoport szükségleteit, speciális érdeklődé
sét, tanulási diszpozícióit?

A tankönyv sok színes képet, karikatú
rát, fotót és az adott korosztály számára re
leváns autentikus szöveget tartalmaz (a dia
lógusokon kívül órarend, étlap, feliratok, ál
latokkal kapcsolatos újsághirdetések, mé
zeskalácsrecept, versek, vicc, játékszabály, 
tévéműsor, levelezőpartner keresése, jegy
zet, meghívó, levél, telefonbeszélgetés, kör
kérdés, interjú, „Steckbrief’ szerepel ben
ne).

A kezdő tankönyvekben megszokott té
mák mellett, melyeket a célcsoport szem
szögéből tárgyal, más, a kiskamaszokat ér
deklő kérdéseket is feldolgoz (háziállatok, 
nyelvtanulás, computer, ki a kedvenc sztá
rod, sport, ünnepek stb.). Olyan kommuni
kációs szándékok, fogalomkörök szerepel
nek, melyeknek segítségével releváns szitu

ációkat gyakorolhatnak, sajátíthatnak el. 
Ezekre a diákoknak valóban szükségük van 
ahhoz, hogy minél előbb kommunikálhassa
nak németül (pl. megszólítás, bemutatkozás, 
véleménykérés és arra reagálás, gratuláció 
stb., illetve cselekvés, történés, létezés, bir
toklás, térbeli, időbeli mennyiségi és minő
ségi viszonyok, modalitás kifejezése).

Képregény formában készült szövegek, 
néhány irodalmi szöveg, játékos, rajzolásra, 
barkácsolásra építő feladatok (játék készíté
se, adventi naptár), nyelvtörők színesítik és 
változatossá, ugyanakkor hatékonnyá is te
szik a némettanulást.

A szerzők a négy alapkészség fejleszté
sét különböző intenzitással és progresszió
val, de kezdettől fogva szem előtt tartják és 
ehhez változatos gyakorlási lehetőségeket 
biztosítanak.

A második kérdésem: Mi indokolhatja a 
könyv megjelentetését Magyarországon, va
gyis miben áll a koncepció újszerűsége a 
többi a piacon található német vagy magyar 
szerzők által készített tankönyvhöz képest?

A könyv ábraanyagával és szövegeivel 
arra törekszik, hogy a tanulók képet kapja
nak a célnyelvi országokról, és ez sajnos 
nem mondható el sok magyar szerzők által 
az utóbbi években készített tankönyvről, a 
kezdőknek készült könyvekről még ritkáb
ban - tisztelet a kivételnek.

A képek egy része elég sok információt 
tartalmaz a német nyelvterületről (térképek, 
a nyelvterület országaiban tájakról, neveze
tességekről, híres emberekről, szokásokról 
készült fotók, rajzok).

Az, hogy az információkat a kisdiákok 
valóban feldolgozhassák, nagyban függ a 
tanártól, aki, ha csoportját jól ismeri, válo
gathat, mire is hívja fel figyelmüket. A tanári 
könyvet nem volt módomban megismerni, 
feltehetően az is tartalmaz kiegészítő infor
mációkat, ötleteket az országismeret átadá
sához.

A gyermekek és tanárok egyaránt érté
kelni fogják, hogy a könyv a mai világot 
tükrözi, pl. computer, skateboard, mountain
bike szerepel benne, de a modem szavakon
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kívül az ezekkel kapcsolatos, jól használha
tó kifejezések, szituációk is megtalálhatók a 
könyvben.

Az angol anyanyelvűek és az angolul 
tudók számára is nehézséget jelent a névelők 
megtanulása, ezen úgy segítenek, hogy az új 
szavak bevezetésénél a főnevek nemét szí
nekkel is jelölik (kék, piros, zöld).

Változatos tanítást és tanulást tesz lehe
tővé az első szempontnál már említett sok
féle, a célcsoport számára releváns szöveg
típus. Felhívja a figyelmet bizonyos szöveg
típusok sajátosságaira, tudatosítja ezeket (pl. 
a levélformát).

A munkafüzet változatos, kommunika
tív gyakorlatokkal segíti a készségfejlesz
tést, a szókincs, a nyelvtan, a helyesírás és a 
szótárhasználat elsajátítását. Hangsúlyos a 
hallás utáni értés fejlesztése. A tanulóknak 
lehetőséget ad arra is, hogy saját magukról, 
környezetükről közöljenek fontos dolgokat. 
A gyakorlatok egy részét páros vagy csopor
tos munkában kell elvégezni.

Egyetlen egy gondom van a könyv ma
gyarországi forgalmazásával kapcsolatban. 
Egy angol anyanyelvű számára nem jelent 
problémát már a tanulás kezdetén sem, hogy 
megértsen jó néhány német szót, egyszerűbb 
mondatot, és nagyon sok nyelvtani struktúra 
is ismerős számára (szenvedő szerkezet, 
konjunktív stb.). Nem így van ez egy magyar 
tanuló esetében, főleg annál, aki első idegen 
nyelvként tanulja a németet, hiszen a magyar 
köztudottan nem indoeurópai nyelv. Szá
mukra bizonyos nyelvtani jelenségek begya
korlásához, de a receptív készségek fejlesz
téséhez is több időre és több és más gyakor
lási lehetőségre van szükség. Ez lenne a 
regionális munkafüzetet készítők feladata. 
Egyébként a tanárra hárul majd az adaptálás 
felelősségteljes és időigényes munkája. Ha 
ez nem történik meg, nem lehet elég haté
kony a Projekt Deutsch tankönyvvel a mun
ka, a koncepció sok pozitívuma ellenére.
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A „helyünk a világban” kérdése a történelem 
minden szakaszában másként vetődött fel 
bennünk, magyarokban. Az Európához való 
tartozás igénye és szükségszerűsége, ugyan
akkor nyelvi különállásunk furcsa tudatha
sadásos állapotot hozott létre, mely rányom
ta bélyegét a kultúra, a művészetek minden 
területére. A hasonlítani, illetve megfelelni 
akarás keveredik a sajátosságok hangsúlyo
zásával; az idegenség tisztelete és csodálata 
békésen megfér akár a nemzeti jelleg túl
hangsúlyozásával is.

Ha az önismeret bizonytalan lábakon áll, 
hogy is várhatnánk el, hogy biztató, pozitív, 
egyértelműen rokonszenves képet sugároz
zunk magunkból, magunkról a külvilágnak! 
Hogy ez hiányzik, azt már nagyjaink közül 
többen felismerték - nem új keletű ez a 
probléma - , de maradéktalanul megoldani 
nem sikerült. Kísérletek történtek, de félő, 
hogy az eredmény még egy darabig várat 
magára.

Addig is érdemes kézbe venni, s néme
tül, (angolul) beszélő ismerőseinknek kezé
be adni Bart István kislexikonját. A műfaji 
megjelölést hallva sokakban ellenérzés tá
mad: annyi száraz, unalmas, emészthetetlen 
szöveget olvashattunk, melyek a lehető leg
tisztább és legnemesebb célzattal íródtak, de 
érdektelenségbe torkolltak. Az okokat kutat
va több magyarázatot is találhatunk, ezek 
közül hármat emelnék ki:

- A száraz, tényszerű adatok nélkülözhe
tetlenek, de csak azok tanulmányozzák őket, 
akikben már eleve feltámadt az érdeklődés. 
Történelmi tények, kultúrában, tudomány
ban elért teljesítmények vagy földrajzi kü
lönlegességek felsorolása csak azoknak a 
szakembereknek a figyelmét köti le, akik


