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hetne a keresésben. Ha például arra kíváncsi 
valaki, van-e valami rendszer a főnevek és 
névelőjük között, nem biztos, hogy egyből a 
Hímnemu főnevek, Nőnemű főnevek, illetve 
Semleges nemű főnevek alatt fogja keresni a 
szükséges információt. Közvetett utalást ezek
re a címszavakra nem talál rá, és a rendszerező 
tartalomjegyzék sem vezet el hozzájuk.

A nyelvi enciklopédia grammatikai is
mereteket közöl, nem grammatikailag rend
szerezett formában. Mivel már a címszavak 
megválogatásában is a gyakorlati hasznos
ság a fő szempontja, még tovább fokozhatná 
ezt a jellegzetességét azzal, hogy a címszók 
alatt közölt anyagot is a nyelvoktatásban, 
nyelvtanulásban megtapasztalt gyakorlati 
szempontok alapján válogatja össze. Hogy 
ez pontosabban mit jelenthet, azt szeretném 
most néhány példával szemléltetni.

A könyv a szokásos módon közli a mel
léknévragozás rendszerét, megadja, milyen 
szerepük van az erős ragoknak, ellenben a 
gyenge melléknévragok funkciójáról nem 
beszél, pedig a die schönen Gemälde és a die 
großen Fenster kapcsolatokban ezek infor
málnak arról, hogy se a Gemälde, se a 
Fenster nem lehetnek egyes számú nőnemű 
főnevek. A der neuen Lehrer-ben pedig 
ugyancsak a melléknév gyenge végződésé
ből tudjuk meg, hogy a Lehrer többes szám
ban áll. Egészen más motivációval tanulom 
meg a melléknév ragjait akkor, ha tudom, 
milyen jelentések kapcsolódnak hozzájuk, 
mint amikor csak egy táblázat egyik elemét 
kell alkalmaznom.

A könyv a grammatikák egyik elvont 
rendszerezésében közli a főnevek paradig
máját az egyes számú alakok alapján. Meg
tehette volna, hogy a névelők függvényében 
közösen adja meg az egyes számot és a 
többes számot. Egy ilyen rendszerezés lehe
tőséget nyújt arra, hogy a névelő ismereté
ben a többes számra, a többes szám ismerete 
(megsejtése) alapján pedig az egyes számú 
névelőre következtethessünk. A grammati
kában a szigorú alaktani rendszerezés a fon
tos, egy lexikon a hasznosságot is nyugod
tan alapul veheti.

Biztosan megkönnyíti a igék több száz 
alakjának megtanulását, ha lehetőleg kevés 
adatból indulunk ki. Egy ilyen elgondolás
ban különösen fontos szerepet kapnak a fő
névi igenevek. Az igealakok összessége 
ugyanis két csoportra osztható. Az egyikben 
a főnévi igenevek ragozásából kapjuk az 
alakokat (pl. fragen fragst, fragtest és 
gefragt haben hast gefragt, hattest gefragt, 
ill. a szenvedőben: gefragt werden wirst 
gefragt, wurdest gefragt, és gefragt worden 
sein bist gefragt worden, warst gefragt 
worden stb.), a másikban a főnévi igenevek 
valamelyik alakja minden változtatás nélkül 
található meg (pl. kann fragen, kann gefragt 
worden sein, wird fragen, wird gefragt 
werden stb.). Lehet, hogy a grammatikusok
nak nem eléggé „szigorú” az ilyen rendsze
rezés, de egységesíti az igealakok képzését, 
és ha az oktatásnak, vagy a tanulásnak elő
nyei lehetnek ebből, akkor egy grammatikai 
lexikon mellőzheti az elméleti következe
tességet.
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Poor Zoltán könyvének megjelenését azért 
tartom különösen időszerűnek, mert a jelen
legi tanárképzés és azon belül is a nyelvta
nárképzés egyik fehér foltját fedi be. A 
nyelvoktatás, nyelvtanulás módszerei kö
zött forradalmi változásokat okozhat a szá
mítógép és az információs technológiák tér
hódítása, ugyanakkor a legtöbb tanárképző 
intézményben megszűnt a régebben okta
tástechnológiának nevezett tantárgy oktatá
sa. így tehát a jelenleg a főiskolákon, egye
temeken tanuló leendő pedagógusok nagy 
részének már csak autodidakta módon nyí
lik lehetősége az oktatás során felhasználja-
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tó technikai eszközök kezelésének megis
merésére és ezek ésszerű integrálására az 
órai munkába.

A szerzője (a Veszprémi Egyetem do
cense) nem pusztán technikatörténeti átte
kintést ad a nyelvoktatás története során 
használt, valamint a jelenleg is rendelkezés
re álló eszközökről, hanem a felhasználható 
médiumok szerint rendszerezve, részlete
sen, sok-sok gyakorlati ötlettel gazdagítva 
bemutatja azt is, hogyan használhatjuk eze
ket a nyelvórái munka színesebbé tételéhez, 
illetve, ahogy ő fogalmaz „a személyiségbe 
beépülő kompetenciák - köztük az idegen 
nyelvi kommunikatív kompetencia kia- 
lakításá”-hoz (p. 18). A könyv bevezető ré
szében képet kapunk a nyelvtanítás történe
tének legfontosabb módszereiről is, különös 
tekintettel a különböző módszerek, irányza
tok során használt forrásokra és eszközökre. 
Ezután a szerző meghatározza a nyelvpeda
gógiai technológia fogalmát is: „A nyelvpe
dagógiai technológia a személyiségbe be
épülő kompetenciák - köztük az idegen 
nyelvi kommunikatív kompetencia - kiala
kítását teszi lehetővé eszközökkel stimulált 
folyamatok keretében” (uo.).

A könyv további fejezetei is jól áttekint
hetően, logikusan épülnek fel, az egyes fe
jezetek végén megtalálhatjuk a témához 
szorosan kapcsolódó bibliográfiát is.

A második fejezetben a képi szemlélte
tés szerepét ismerhetjük meg a nyelvtanulás 
folyamatában. A direkt módszer képi szem
léltetésre megfogalmazott igényéből kiin
dulva nyomon követhetjük a képek, transz
parensek, majd később a vizuális szemlélte
tés különböző eszközeinek (táblák, flip
chart, írásvetítő stb.) szerepét a nyelvokta
tásban. A szerző mint a „projektum-pedagó
gia” egyik jeles hazai képviselője szinte 
minden fejezetben különös hangsúlyt fektet 
különböző eszközökkel megvalósítható 
nyelvórái projektumok bemutatására. En
nek során olyan érdekességekkel is megis
merkedhetünk, amelyek a jelenlegi nyelv
vizsga-orientált nyelvtanulásból teljesen 
kimaradnak, mint például a terepasztal, a

kiállítás vagy dioráma készítése. A szerző 
külön részben hívja fel a figyelmet a nem 
verbális kommunikáció (mimika, gesztu
sok, testtartás stb.) szerepére a nyelvtanítás 
során, amely jelentősen befolyásolhatja a 
tanórai hangulatot, a tanulók és a pedagógus 
kapcsolatát.

A fejezet címe: „Hangtechnikai eszkö
zök alkalmazása”. A jelenlegi gyakorlatban 
már nem jelent nehézséget sem a pedagó
gusnak, sem pedig a nyelvtanulónak az au
tentikus forrásból származó célnyelvi hang
zóanyaghoz való hozzájutás. Az ehhez 
szükséges technikai eszközök (kismagnók, 
diktafonok, nyelvi laboratórium) is a leg
több helyen már rendelkezésre állnak. Még
sem árt e fejezet elolvasása során újra átte
kinteni ezen eszközök felhasználásának 
sokszínűségét, a különböző feladattípuso
kat, változatos gyakorlatokat, amelyekkel a 
nyelv mint kommunikációs rendszer komp
lex bemutatása, alkalmazása és gyakorolta
tása a nyelvórák elengedhetetlen feladata. - 
Külön alfejezetet szentel a szerző a multi
mediális nyelvoktató laborok megjelenésé
vel egyre inkább háttérbe szoruló nyelvi 
laboratóriumoknak. A megértést segítő áb
rákkal kiegészítve mutatja be az itt alkal
mazható gyakorlat típusokat és a különböző 
műszaki sajátosságú nyelvi laboratóriu
mokban alkalmazható munkaformákat.

A következő alfejezet a tanulói hangfel
vétel készítés szerepét és típusait tárgyalja 
ismét összekötve ezt a tevékenységet a pro
jektum-munkával. Ezen részt olvasva meg
ismerkedhetünk a projektum-munka didak
tikai jellemzőivel, a projektumok megterve
zésének egyes lépéseivel, és nem utolsósor
ban megtudhatjuk a ránk váró munka buk
tatóit, hátrányait. A nehézségek ellenére is 
olyan érdekes rádióműsor-projektumokat 
készíthetnek a diákok, mint például az élet
helyzeteket bemutató interjúk, dokumen
tumriportok, rádiójátékok, mesék vagy 
dalok.

A negyedik fejezet az audiovizualitás 
lehetőségeivel foglalkozik, az audiovizuális 
módszer hangosított diafilmjeitől a videófii-
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meken keresztül egészen napjaink digitális 
technológiájának vívmányáig, a DVD-ig. A 
videó-alkalmazás lehetőségei a receptív 
vagy demonstratív alkalmazási módok mel
lett az interaktív alkalmazások, a tanulói 
videofelvétel készítés, illetve a videó-pro
jektumok készítése; ezek elemzésénél és ér
tékelésénél fontos szerepet játszhat az ön
elemzés lehetősége, amelynek különböző 
formáit, részletes értékelési szempontokkal 
mutatja be a szerző. Hasonló részletességgel 
foglalkozik a videóprojektum-munka és a 
tanulói produktumok elemzésével, értékelé
sével is.

A kötet utolsó fejezete a „Kortárs tech
nológiák és az autonóm tanulói személyi
ség” címet viseli. A könyv írója utal a nyelv 
szerepének változására, hiszen szavai sze
rint „ma már a nyelv egyre inkább eszköz 
voltában jelenti a tanulás célját” (p. 97), s 
„ahogy a nyelv használat közben lesz tanu
lásunk tárgya és célja, annak forrásai, a tan
anyagok is eszközszerepet vesznek fel” 
(uo.). A változás magával vonja a tanársze
rep változását is, „hisz a nyelvpedagógia ma 
már inkább stratégia” (uo.), amelynek kivá
lasztásában szerepet játszik a nyelvtanuló 
igénye, életkora, tapasztalatai, céljai. A ta
nár az autonóm nyelvtanuló szemléletében 
„része az általa használt multimédia rend
szernek” (p. 98). Alapvetően tanácsadói 
szerepet tölt be, segít a tanulási folyamat 
tervezésében, a tanulási stratégiák meghatá
rozásában és az önértékelés fejlesztésében. A 
szerző ebben a fejezetben két további érdekes 
témát is tárgyal, melyek közül az egyik az 
autonóm tanulói személyiséggel, a másik pedig 
az önképzési modellekkel foglalkozik.

Ezután rövid betekintést kaphatunk a 
kommunikációs és információs technológia 
nyújtotta lehetőségek körébe. Megismer
kedhetünk olyan fontos fogalmakkal, mint 
a „hypertext-szerkezetű információk”, „ok
tató-szoftverek” és „multimédia”, valamint 
a „digitális” vagy, Jionlap-projektumok” (pp. 
104-106).

A kötet nagy érdeme, hogy a végén rész
letes bibliográfiát találunk (pp. 109-130),

amely kitűnő lehetőséget nyújt a téma iránt 
érdeklődő olvasónak a további tájékozó
dáshoz.

Poor Zoltán könyve nem csupán a leen
dő nyelvtanárok, hanem a gyakorló nyelv
pedagógusok érdeklődésére is méltán tart
hat számot. Különösen ajánlom ezt a kötetet 
minden olyan fiatal kollégám figyelmébe, 
akik szeretnék a különböző nyelvoktatási 
médiumok nyújtotta lehetőségeket kihasz
nálva, azokat oktatásukba tudatosan, sokol
dalúan és nem utolsó sorban kreatívan be
építeni.
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A jelen nyelvkönyvben olyan hiánypótló 
tankönyvsorozat első kötetét üdvözölhet
jük, amely azokat a magyar középiskoláso
kat célozza meg, akik már elsajátították a 
német nyelv alapjait. Az első kötet célja 
ennek megfelelően az, hogy a célközönség 
sajátosságait és tanulási céljait tekintetbe 
véve rendszerezze, átismételje és tovább bő
vítse az eddig tanultakat: a szókincset, a 
nyelvtant, a beszédszándékokat és az alap
vető tanulási stratégiákat. Mindezt a szerzők 
változatos témák feldolgozása révén való
sítják meg, ily módon felkeltve a tanulói 
motivációt.

A három kötetesre tervezett tankönyv
sorozat címe - a fiatalok nyelvhasználatá
ban „sütnivalót”, „felfogóképességet” je
lentő Grips szó - sokat elárul a szerzők 
szándékairól. A szakembereket az a cél ve
zette, hogy a tanulók számára is átláthatóvá 
tegyék a nyelvtanulás folyamatát, tudatosít-


