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rendhagyóságokra összpontosítanak, majd a 
nyelvtani példamondatokat tartalmazó gya
korlatokat olyan összefüggő, szöveges ré
szek követik, amelyek életszerűbb módon 
segítik a helyes igeidő használat elsajátítá
sát. Ezt erősíti az a szerencsés elrendezés is, 
mely szerint, például a kijelentő mód három 
múlt idejének gyakoroltatása több szövegen 
belül, először a kontrasztív használatokat 
kiemelve, párhuzamosan, majd egyszerre 
történik, összefoglalásképpen pedig több, 
hosszabb lélegzetű szöveg által.

Ugyancsak pozitívumként kell szóba hoz
nunk a spanyol jövő idő, valamint a feltéte
les mód használatában a sajátos esetekre is 
kiterjedő gyakorlatokat, melyek a legtöbb 
feladatgyűjteményben csak érintőlegesen 
szoktak szerepelni. Itt elsősorban a valószí
nűség kifejezésében betöltött szerepükre 
utalunk.

A spanyol nyelvben ugyancsak problema
tikus kötőmód használatát is többféleképpen 
járják körül a szerzők, a középhaladó szint
nek megfelelően tematizálva a különböző 
gyakorlatokat.

Az Editio Mediterranica vitathatatlanul 
széleskörű igényt kielégítő kiadványának 
egyetlen hiányosságaként említhetjük meg 
az instrukciók néhol pontatlan megfogalma
zását, de ez semmit sem von le a kiadvány 
vitathatatlan értékéből, és reméljük, hogy a 
szerzők hasonló, haladóknak szóló gyakor
lókönyv megírására is vállalkoznak majd.

Czöndör Klára

Charles van Leeuwen &
Robert Wilkinson (szerk.) 
Multilingual Approaches in 
University Education: 
Challenges and Practices 
Universiteit Maastricht: Uitgeverij 
Valkhof Pers, 2003. 189 p.

A Maastrichti Egyetem által kiadott kötet 
dán, finn, holland, magyar, norvég, svéd és 
svájci egyetemek idegennyelvű képzéseit

mutatja be. Azoknak a kihívásoknak, prob
lémáknak és jól bevált módszereknek a gyűj
teményét találhatjuk benne, amelyek a több
nyelvű oktatáshoz vezető útra jellemzőek.

Az 1. fejezetben „Az egyetemi nyelvtaní
tás megvalósíthatósági programja ma” cím
mel C. Van Leeuwen a nyelvi központ sze
repét taglalja a két-és többnyelvű egyete
meken. A szerző háromrétű kurzuskínálatot 
mutat be, melyben elsődleges fontosságú az 
angolnak, a tudományok nyelvének, az ok
tatása. A második szempont az egyetem he
lyi nyelvének az oktatása, míg a harmadik 
további nyelvek elsajátításának az igénye. A 
nyelvoktatásnak az egyetemi képzésben 
kompakt, célirányos kurzusokon kéne foly
nia egy központi elhelyezkedésű intézetben.

A 2. fejezetben M. Lagner „Szaknyelvek 
idegen nyelvként: a kétnyelvű egyetemi ta
nulmányok szervezési és didaktikai kihí
vásai” címmel a Freiburgi Egyetem Mul
timédiás Nyelvi Laborjának gyakorlatát 
mutatja be. A francia-német nyelvi határon 
elhelyezkedő egyetem francia, német és an
gol általános, továbbá a két hivatalos nyelv
ből szaknyelvi kurzusokat indít. A médiatár
ban az önálló tanuláshoz szükséges anyagok 
és eszközök állnak a hallgatók rendelkezé
sére, itt részesülhetnek tanulási tanácsadás
ban, s van lehetőségük bekapcsolódni az 
unitandem programokba.

A 3. fejezetben G. O. Hellekjaer és M. R. 
Westergaard „Felmérés a skandináv egyete
meken folyó angol nyelvű képzésről” című 
cikkében 52 dán, finn, norvég és svéd felső
oktatási intézmény képzési programját tekin
teti át és veti egybe. Úgy vélik, több figyel
met kéne szentelni a képzés során az idegen 
nyelvben rejlő potenciálnak. Nyelvi segítsé
get kell nyújtani a hallgatónak és az oktatók
nak - az előbbieknek az egyetemi tanulmá
nyaikhoz szükséges készségeik, az utóbbiak
nak az idegen nyelvű pedagógiai készségük 
szempontjából.

A 4. fejezetben G. O. Hellekjaer és R. Wil
kinson „Az angol nyelvű egyetemi képzés
ben megnyilvánuló tendenciák: kritikai ész
revételek” című írásukban a maastrichti
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helyzetet veszik górcső alá, ahol az angol 
nyelvű képzések tendenciaként érvényesü
lő jellemzője a tartalomalapú nyelvoktatás 
térnyerése, és a hallgatók felhasználói véle
ményének figyelembevétele. A szerzők sze
rint az egyetemi képzésben nem elég, ha az 
idegen nyelv csak oktatási eszköz és tanulási 
közeg, a hallgatóknak szisztematikus nyelv
oktatásra is szükségük van.

Az 5. fejezetben a Helsinki Egyetemről T. 
Lehtonen, P. Lönnfors és A. Virkkunen- 
Fullenwider „Angol nyelvű tanítás: egy 
egyetemi esettanulmány” című cikkükben 
felméréseikről számolnak be, melyekből azt 
szűrték le, hogy a külföldi oktatók és hall
gatók előnyére válna, ha megismernék a finn 
egyetemi kultúrát és követelményeket, s 
mindenkinek, aki a képzésben részt vesz, fi
gyelembe kéne vennie a kulturális különb
ségeket.

A 6. fejezetben R. Klaassen, a Delfti Mű
szaki Egyetem Kommunikációs és Techno
lógiai Intézetének oktatója, „Angol nyelvű 
diplomásképzés a felsőoktatásban: a megva
lósítástól a minőségbiztosításig” címmel egy 
oktatási innováció többszintű modelljét mu
tatja be. Szerinte ez négy ütemben valósul 
meg: kezdeményezés, alkalmazás, intézmé
nyesítés és integráció. A siker három kulcs
tényezőjének a makro- (EU), mező- (ország, 
egyetem) és mikro-szintű (kar) kedvező fel
tételek meglétét tekinti, s ezeket dokumen
tumok elemzésével és egy munkakonferen
cia bemutatásával vizsgálja.

A 7. fejezetben Kurtán Zsuzsa „Tanárok 
felkészítése angol nyelvű képzésre” címmel 
a Veszprémi Egyetemen folyó tanár-tovább
képzést mutatja be. A veszprémi kísérletre 
szükségletelemzés után az 1999-2000-es 
tanévben került sor az egyetem és a British 
Council támogatásával az EAP, a kommuni
kációs készségek fejlesztése, a különböző 
írásbeli és szóbeli műfajok jellegzetességei
nek tudatosítása valamint a többnyelvű, 
nemzetközi hallgatósággal való foglalkozás
ra történő felkészítés céljából.

A 8. fejezetben R. Wilkinson „Szakma
specifikus írás: pszichológiai tárgyú írás

készség szerzése” címmel egy longitudiná
lis vizsgálatról számol be, mely az íráskész
ség és a szaktudás közötti összefüggések fel
tárására irányult, példaként szolgálva arra, 
hogy kerülhetik el a lektorátusok, hogy mar
ginális szerepre legyenek kárhoztatva. A 
modell szerint a műfaj alapú íráskészség-fej
lesztés új utat nyit az individualizálódó, diák
központú oktatás felé, mely során a nyelv
tanár szerepe az, hogy képessé tegye a hall
gatót azon műfajok elemzésére, melyekre 
tanulmányai és munkája során szüksége le
het.

A könyvet a felsőoktatási nyelvi képzés 
ügye iránt érdeklődőknek ajánlom, akik sze
retnének képet kapni az európai tendenciák
ról. A kötet gazdag, többnyelvű bibliográfi
ával zárul, s bőséges az Interneten elérhető 
írások jegyzéke is.

Lévai-Asztalos Erzsébet

Lugi Tassoni és Fóris Ágota (szerk.) 
Olasz nyelvi tanulmányok 
Pécs: Iskolakultúra, 2000. 212 p.

Az Iskolakultúra Pécsett 2000-ben kiadott 
Olasz nyelvi tanulmányok című számának 
első részében nyolc nyelvpolitikai írás olvas
ható. A könyv második fejezetének hat tanul
mánya az idegennyelv-oktatás különböző 
problémáit taglalja. Az érdeklődő alkalma
zott nyelvészei Ph. D. hallgatók, nyelvtaná
rok, nyelvészek és az érdeklődők haszonnal 
forgathatják a kötetet, hiszen közelebb kerül
nek Olaszország különböző tartományainak 
a nyelvi kérdéseihez és az olasz mint idegen 
nyelv oktatásának a problémáihoz.

Ablonczyné Mihályka Lívia az olasz nyelv 
szókincsét vizsgálja az angol eredetű jöve
vényszavak szempontjából. Kiemeli az ang- 
licizmusok gyors terjedésének a veszélyét: 
egyre inkább eltűnnek az olasz szakszavak 
a műszaki szakterminológiából. A multikul- 
turalizmus napjaink divatos témái közé tar
tozik, viszont az emberekben tudatosítani 
kell, hogy idegen szavak felesleges haszná-


