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nek során két újszerű felfogásra hívja fel a 
figyelmet: egyrészt rávilágít arra, hogy kul
túránk a korunk nagy kérdéseit és a nagy 
emberi témák tabuvá válását hogyan képes, 
illetve hogyan nem képes kezelni, másrészt 
felhívja a figyelmet arra a szerepváltásra, 
amely újfajta kommunikációt igényel orvos 
és páciense között.

Cselovszkyné Tarr Klára könyve az or
vos-beteg interakciók átértékelődésének fo
lyamatát hangsúlyozva újfajta szempontból, 
a nyelvész szemszögéből tekinti át részlete
sen a nyelv és gondolkodás elválaszthatatlan

viszonyát az egészségügy területén. A tabu 
és eufemizmus szerepének vizsgálata az 
egészségügyi nyelvben meglehetősen feltá
ratlan terület, meggyőződésem, hogy a könyv 
új távlatokat nyit az orvos-beteg kommuni
káció további megítélésében.

(Kutatásait a szerző nemrég bemutatta 
folyóiratunkban is: Cselovszkyné Tarr Klá
ra. „Nyelvi tabuk és eufemizmusok az 
egészségügyben.” in: Modern Nyelvoktatás. 
vol.6, nr. 2-3, pp. 70-76 [2000].)
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SZOFTVER-KRITIKA

A LANG/Waster interaktív 
angol nyelvész sorozat 
Magyarországon kiadja: CyberstonE 
Entertainment, CD-ROM Kiadó és 
Fejlesztő Kft.

A LANGMaster sorozat az egész világon 
elterjedt nyelvtanulást segítő programcso
mag. Egyéni és csoportos tanuláshoz egy
aránt használható, több éve kapható Magya
rországon is.

A sorozat bemutatásának az aktualitását 
leginkább az adja, hogy az angolul tanulók 
körében nálunk is egyre népszerűbbek a 
könnyített olvasmányok.

A tananyag a Heinemann Kiadó angol 
nyelvű könnyített olvasmányaira épül. A tör
ténetek könyv alakban jelentek meg először, 
legfontosabb jellemzőjük, hogy a nyelvtani 
szerkezetet és a szókincset tekintve egy-egy 
tudásszintet céloznak meg, részben eleve 
már ebben a formában íródtak, részben 
adaptált művek. A programcsomag ezeknek 
a könyveknek a multimédiás változata. Egy 
csomag négy CD-ROMot tartalmaz, melyek 
mindegyike egy-egy különálló olvasmány, 
történet.

Mindegyik CD központi része a szöveg
könyv, melyet az olvasást megelőző, és az 
olvasást követő feladatok egészítenek ki.

Többféle olvasási-tanulási stratégiával is vé
gig lehet haladni a szövegen. A feladatok 
választhatóak (úgy is végig lehet olvasni a 
könyvet, hogy valaki semmilyen feladatot 
nem old meg), felcserélhetőek és ismételhe- 
tőek.

Ha fellapozzuk a könyvet (a grafikai 
megoldás is a könyv lapozásának az illúzió
ját kelti), akkor a fejezetek elején mindig 
három, az olvasást megelőző feladatot, illet
ve lépést találunk:

Az olvasást megeló'zőfeladatok

Az első a „mozilátogatás”. Ha erre rákattin
tunk, akkor állóképekben végignézhetjük az 
adott fejezetet, és közben halljuk a narrátort, 
aki a történetet mondja el. A „filmet” bármi
kor megállíthatjuk és visszatekerhetjük, 
megnézhetjük felirattal vagy anélkül is.
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Részlet a „filmből”

A második lépésben a tartalomra vonatkozó 
2-3 kérdésre kell válaszolnunk. Csak a leg
fontosabb mozzanatokra kérdez rá a feladat, 
nem baj, ha nem értünk meg mindent azonnal.

A harmadik lépés már maga a történet 
olvasása, de úgy, hogy halljuk a narrátort is. 
Mindegyik mondat előtt kis gomb látható, 
ami a felolvasás közben jelzi, hogy hol tar
tunk a szövegben, és arra is jó, hogy a felol
vasást megállítva, és erre rákattintva újból 
meghallgathassuk bármelyik mondatot. Ter
mészetesen ki lehet hagyni a felolvasást, 
narrátor nélkül is elkezdhetjük olvasni a szö
veget saját tempónknak megfelelően.

Részlet a könyvből

A szövegben szaggatott vonallal vannak alá
húzva az ismeretlen szavak: azok, melyeket 
még nem írtunk be elektronikus szótárfüze
tünkbe. „Fogd és vidd” művelettel tudjuk 
bármelyik szót kiválasztani és a szótárban 
rögzíteni. Az így kiválasztott szavakat lehet 
később a beépített egynyelvű szótár példái 
segítségével megtanulni, a kiejtést gyakorol
ni, és ismételni.

Ha a fejezet végére értünk, következnek 
az ellenőrző feladatok. Minden fejezet után 
5-6 különféle feladatot találunk, melyek 
többféle szempontból ellenőrzik, hogy 
mennyit értettünk meg a történetből és lehe
tőséget adnak az új szavak gyakorlására is. 
Például:

Igaz/hamis állítások. 5-6 állításról kell 
eldönteni, a történet alapján, hogy igaz-e. A 
válasz után a program megmutatja a szöveg
ből az ide vonatkozó helyes mondatot.

Mondatok sorba rendezése. A történet 
alapján 6-7 mondatot kell helyes sorrendbe 
állítanunk. Az egymás alatt elhelyezett mon
datok közül kiválasztunk egyet (rákattin
tunk), és a képernyőn látható nyilakkal moz
gatjuk lefelé vagy felfelé, míg meg nem 
kapjuk a helyes sorrendet.

Feleletválasztás. A történetből kiraga
dott mondatokat hallunk, melyek vége vagy 
közepe hiányzik. Ezt kell kiegészíteni a 
megadott három válaszlehetőség segítségé
vel.

Feleletválasztás képekkel. Négy, egy
máshoz hasonló képet látunk. A képek egyi
ke a történet egyik szereplőjét, egy épületet, 
vagy jelenetet ábrázol. Egy rövid képleírás 
hangzik el, mely részleteiben csak az egyik 
képre illik. Ezt meghallgatva kell kiválasz
tanunk a megfelelő képet.

Hiányos mondat kiegészítése. A képer
nyőn kis kép jelenik meg, a kép alatt pedig 
egy mondat, melyből egy szó hiányzik (a 
kép ezt ábrázolja vagy erre utal). Például: A 
képen egy ajtón kopogtató kéz látható, a 
hozzá tartozó mondat: „He [... ] at a door and 
a woman opened it.” Be kell gépelni a hiány
zó szót.

Szóhangsúly. Ebben a feladatban egy 
szót hallunk, majd a megadott három ábra 
közül ki kell választanunk azt, amelyik a szó 
szótagszámának és hangsúlyának megfelel. 
Például: „vegetables” - A: x------; B: x —;
C: - - X -. A vonalak a szótagokat, az „x”-ek 
a hangsúlyos szótagokat jelölik.

RE-WISE. A „módszer” (az ismertető 
szerint) a csomag különleges szolgáltatása, 
mely nagyban segíti az új szavak megtanu-
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lását. A tanuló a szövegből szavakat, kifeje
zéseket emelhet ki, többször meghallgathat
ja azok kiejtését és új kontextusban is meg
ismerheti a használatukat, a beépítet szótár 
példái segítségével. Sajnos a „RE-WISE” 
használata kicsit bonyolult, illetve céljai nem 
teljesen világosak. A programismertetőben 
sem részletezik a használatának módját.

Van néhány további kifogásolható vonás:
• Az egyes funkciókra vonatkozó gom

bok (ikonok) első ránézésre nehezen értel
mezhetők, a felhasználó nem feltétlenül a 
képre emlékszik, inkább a gomb helyét jegy
zi meg.

• A programban közvetlenül nem lehet 
szabályozni a hangerőt, ami akkor lehet 
probléma, ha valaki fejhallgatóval tanul. A 
szótárban elhangzó szövegek minősége 
gyenge („kvarcos”), ami a kezdő nyelvtanu
ló számára komoly hátrány lehet.

• A sokféle feladattípus mögött nincs 
valódi módszertani elgondolás. Mindenki
nek intuitív módon kell ráéreznie, hogy 
mely feladatok a leghasznosabbak számára.

A program feltétlen pozitívumai:
• A szöveget jól kiegészíti a kép és a 

hang, a multimédia elemek egyszerűek, re
levánsak és rugalmasan használhatók.

• Mindenki a saját tempója szerint halad
hat és bármit, bármikor megismételhet.

• A „könyvet” szabadon lehet lapozgatni, 
nincs elrejtve semmi, jól követhető, hogy 
hol is tartunk és mennyi van még hátra.

Azok számára, akik rendelkeznek némi 
rutinnal az egyéni tanulásban, és szeretik a 
történeteket, tartalmas, autentikus tananya
got kínál a LANGMaster, és a csoportos 
tanulásnak is érdekes kiegészítője lehet. Ér
demes kipróbálni.

Pércsich Richárd

Hamarosan kapható!

SZABLYÁR ANNA - FAZEKAS JOHANNA

Német szókincskönyv
Érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak

Ez a könyv nem tematikus szótár, de nem is egynyelvű szókincslista különböző témakö
rökhöz. A szerzők célja az volt, hogy érdekes és naprakész kifejezésanyagot biztosítsanak 
a németórákon folyó gyakorláshoz, az órákra való felkészüléshez és nem utolsó sorban 
az egyéni tanuláshoz. Az örökzöld témákon olyan aktuális kérdések is helyet kaptak a 
könyvben, melyek nap mint nap szerepelnek a médiában, előfordulnak a nyelvvizsgák 
szövegértési, fordítási feladataiban is, de sokszor nem találjuk hozzájuk az új kifejezése
ket a szótárakban.

Kétnyelvű és egynyelvű szómagyarázatok, valamint tematikus, német-magyar szósze
detek segítik a tanulást. Magyar-német szójegyzék egészíti ki a könyvet.
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