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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-



Könyvszemle 79

sák bennük a különböző tanulási techniká
kat, és ily módon felkészítsék a diákokat az 
önálló nyelvtanulásra.

A Deutsch mit Grips tankönyvből, mun
kafüzetből és ezekhez kapcsolódó hang
anyagból áll. A tankönyv és a munkafüzet 
szoros egységet alkotnak, csupán a tan
könyv 13. összefoglaló leckéjéhez nem tar
toznak feladatok a munkafüzetben. A tan
könyv leckéi a tárgyalt altémáknak és a 
készségfejlesztés súlypontjainak megfele
lően részekre tagolódnak. A tananyag gerin
cét a négy nyelvi készség fejlesztése alkotja. 
Az olvasási készség fejlesztésére autenti
kus, főleg diákok által vagy diákok számára 
írt szövegek, valamint számos irodalmi szö
veg ad módot. A különböző szövegfajták 
lehetőséget teremtenek az olvasási stratégi
ák begyakorlására és tudatosítására, bősé
ges alkalmat biztosítva az olyan rossz tanu
lói beidegződések legyőzésére, mint a szö
vegek értési szándéktól független, szó sze
rinti megértésének kényszere. A hallás utáni 
értés szövegei amellett, hogy kiválóan alkal
masak az értési stratégiák fejlesztésére, nem
egyszer mintául szolgálnak hasonló szöve
gek létrehozásához is. Az irodalmi szövegek 
szintén hallhatóak a hangfelvételen. A re
ceptív készségek fejlesztése mellett nem 
szorulnak háttérbe a produktív készségek 
sem. Mind a szóbeli, mind pedig az írásfel
adatok számos lehetőséget biztosítanak ar
ra, hogy a témák kapcsán a tanulók kifejt
hessék véleményüket. A nyelvi szintnek 
megfelelően a beszédkészség fejlesztésénél 
kiemelt cél, hogy a tanulók hosszabban és 
egyre igényesebb nyelvi eszközöket fel
használva tudjanak összefüggően beszélni 
saját magukról és az őket érintő témákról. 
Az íráskészséget fejlesztő feladatok egy ré
sze valós közlési szándékokon alapul, de 
számos olyan feladat is akad, amely irreális, 
vicces, fantáziát serkentő. Ezen a helyen 
kell kitérni egy nagyszerű ötletre, az ún. 
WIR-BUCH-ra. Ez egy olyan gyűjtemény, 
amely a tanulók által írt, elsősorban saját 
magukról szóló szövegeket tartalmazza, de 
belekerülhetnek rajzok, fotók, kollázsok

vagy projektumok eredményei is. Ez a gyűj
temény hűen tükrözi a csoport nyelvi fejlő
dését és dokumentálja a németórai tevé
kenységet is. Motiváló és közösséget erősítő 
hatásához nem férhet kétség.

A magyar nyelvű nyelvtani magyaráza
toknak és a nyelvtani feladatoknak a mun
kafüzet ad helyet. Fontos kiemelni, hogy a 
tananyag a nyelvtani jelenségeket nyelvi 
funkciójuknak megfelelően tárgyalja, to
vábbá ezen a szinten egyes szerkezeteknek 
csak a receptív ismeretét írja elő. A célkö
zönségnek megfelelően a nyelvtani jelensé
gek egy része ismétlés. Az ismétlő- rendsze
rező feladatok aktív együttgondolkodást kö
vetelnek a tanulóktól, és ily módon megte
remtik az alapot az új anyagok felfedező 
tanulással való elsajátításához.

A tankönyv változatos feladatokkal átis
métli, rendszerezi és bővíti a szókincset is. 
A munkafüzet egyes leckéi végén össze
gyűjtve megtalálható a témával kapcsolatos 
fontos szókincs egy része, valamint elegen
dő hely ahhoz, hogy a tanulók igényeik sze
rint tovább gyűjtsék a számukra fontos sza
vakat és kifejezéseket. A szókincsen belül is 
megkülönböztetik a szerzők a produktív és 
a receptív szintet. A munkafüzet utolsó ol
dalán például olyan szólista található, amely 
a tankönyv olvasási szövegeinek nehéz, ese
tenként szótárban sem fellelhető szavainak 
jelentését közli, és amelyek produktív isme
rete ezen a szinten természetesen nem köve
telmény.

A szerzők az adott nyelvi szint nyelv
használati igényeit szem előtt tartva a két 
nyelv közötti közvetítés készségét is fontos
nak tartják. A kétnyelvű munkafüzet egyes 
témákhoz kapcsolódóan egy-egy magyar 
nyelvű szöveget is tartalmaz, amelyek alkal
mat adnak a közvetítés készségének gyakor
lására. Továbbá nem hiányoznak a nyelv
könyvből az olyan feladatok sem, amelyek 
a szótárhasználat rejtelmeibe vezetik be a 
tanulókat.

A tanári kézikönyv számos módszertani 
javaslatot tartalmaz az egyes leckék feldol
gozásához, továbbá megadja a tankönyv és
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a munkafüzet közötti kapcsolódási pontokat 
és a feladatok megoldását is. Az egy-egy 
feladathoz kapcsolódó alternatív javaslatok, 
további gyakorlási lehetőségek és számos 
projektum-ötlet lehetővé teszik a tanár szá
mára, hogy a csoportjának legmegfelelőbb 
megoldást találja meg, ill. a különböző fel
készültségű tanulók igényeit szem előtt tart
va differenciáltan taníthasson. A kézikönyv 
két utolsó fejezete tartalmazza a hanganya
gon hallható szövegek leírását, valamint ki
egészítő szövegeket az egyes leckékhez. Ez 
utóbbi fejezet jellemzi a koncepciót: a szerzők 
nem zárt tudásanyag közvetítésére vállalkoz
tak. A kiegészítő szövegekkel is arra bátorítják 
a tanárokat, hogy csoportjuk érdeklődésének 
és igényének megfelelően alakítsák az anya
got, akár tankönyvbeli szövegek, témák elha
gyásával, akár aktuális anyagok bevonásával. 
Ez utóbbit segítik az egyes témákhoz kapcso
lódó Internet-címek feltüntetése is.

A szép kiállítású, színes fotókat és rajzo
kat tartalmazó tankönyvet és a fekete-fehér 
munkafüzetet érdemes áttekinteni a közép
iskolai nyelvtanítást a közeljövőben jelentő
sen meghatározó új típusú érettségi szem
pontjából is. A három kötetesre tervezett 
tankönyvsorozat utolsó kötete a két szintű 
érettségit célozza majd meg. A jelen első 
kötet azonban minden bizonnyal alkalmas 
lesz a középfokú érettségire készülők ismét
lő-rendszerező felkészítésére is.

Szénié h Alexandra

Wolfgang Mieder-Anna Tóthné 
Litovkina
Twisted Wisdom
Modern Anti-Proverbs

The University of Vermont, 
Burlington, Vermont, 1999. 254p.

A Twisted Wisdom [Elferdített bölcsesség] 
című könyv a Proverbium című nemzet
közi, közmondáskutatással foglalkozó év

könyvhöz kapcsolódó supplementum soro
zat negyedik tagjaként látott napvilágot. 
Ahogy az alcímből is kiderül, a kötet elfer
dített, parodizált közmondásokat tartalmaz, 
így az angol nyelvet tekintve az első ilyen 
jellegű vállalkozás, s szervesen illeszkedik 
Wolfgang Mieder német nyelven megjelent 
eddigi gyűjteményeinek sorába (pl. Anti- 
Sprichwörter. Bd. I—II. Verlag für deutsche 
Sprache, Wiesbaden, 1985; Verdehte Weis
heiten. Antisprichwörter aus Literatur und 
Medien. Verlag Quelle & Meyer, Wiesba
den, 1998).

A könyv több mint 3000 szövegrészletet 
tartalmaz, amelyekben mintegy 320 ismert 
amerikai angol közmondás fedezhető fel. A 
példák forrásai változatosak: szójátékokat, 
idézeteket, aforizmákat stb. tartalmazó kö
tetek és tanulmányok, hirdetések, karikatú
rák, újságcikkek címei, különböző médiu
mokból származó illusztrációk. (A korpusz 
túlnyomó része Wolfgang Mieder nemzet
közi közmondás-archívumából származik, 
amelynek forrásait a szerzők a kötet végén 
megadják.)

A kötet rendező elveként a közmondás
elferdítések alapját képező standard alakok 
(és jelentések) szolgálnak, melyek a biblio
gráfiai adatok alapján gyűjteményekben 
visszakereshetők, akárcsak a közmondás
elferdítéseket tartalmazó szövegpéldák is, 
melyek ábécésorrendben követik a standard 
változatot.

A szerzők rámutatnak a bevezetőben ar
ra, hogy a beszélők mindig is tisztában vol
tak azzal, hogy a „bölcsesség drágakövei” 
(sapiential gems), a közmondások nem ab
szolút igazságokat tartalmaznak, s nem uni
verzális törvényeket és viselkedési szabá
lyokat fogalmaznak meg. Ezt mutatják 
szemléletes módon azok a közmondások is, 
amelyek egymással ellentétes értelműek, 
például Out of sight, out of mind <-» Absence 
makes the heart grow fonder (p. 1).

Noha nem elméleti munkáról, hanem 
gyűjteményes kiadványról van szó, a szer
zők röviden kitérnek a közmondás-elferdí
tések módozataira is. Vizsgálataik azt mu-


