
Dóla Mónika

Europodians – magyar mint idegen nyelv 
mobil eszközökön I. 

Az oktatástechnológia szempontjai*

1. A „Europodians” projektről
Az információs technológia, illetve a mobiltechnológia rohamos fejlődése és 

terjedése napjaink idegennyelv-tanulásában egyrészt óriási motivációt és lehetőséget 
jelent az idegen nyelvet tanulni vágyók számára, másrészt az úgynevezett m-tanulás 
(mobil tanulás) újszerű igényeket és kihívásokat támaszt az idegennyelv-tanítással 
szemben (Doughty és Long 2003). A Europodians (www.europodians.com) név-
re elkeresztelt projekt célja olyan – mobil platformra (mobiltelefon, PDA, iPod) 
adaptált – idegen nyelvi oktatóanyagok kifejlesztése, amelyek a tanulók számára 
széles körben elérhetővé teszik a kevésbé gyakran tanult európai nyelveket. Az EU 
Socrates Program Lingua 2. pályázatának támogatásával készülő projekt tizenegy 
európai országot, illetve egyetemet ölel fel, köztük – Magyarország és a magyar 
nyelv képviseletében – a Pécsi Tudományegyetemet (PTE). A webes platformot, 
melyen a tananyagok futnak majd, az Enovation nevű ír számítástechnikai cég biz-
tosítja, a nyelvtanító anyagok tartalmát pedig az egyes egyetemek szolgáltatják. A 
projekt főkoordinátora Javier E. Diaz Vera (UCLM, Spanyolország). A projekt 2006 
szeptemberétől 2009 szeptemberéig tart.

A Europodians tananyagok interaktívak lesznek, és kifejezetten mobil hordo-
zókra készülnek – iPodon, PDA-n és mobiltelefonon (természetesen számítógépen 
és laptopon is) futtathatók. A projekt előrehaladtával az érdeklődők közvetlenül az 
internetről tölthetik majd le a Közös Európai Referenciakeret által meghatározott 
A1-es és A2-es, illetve – a későbbiek során – a magasabb nyelvtanulási szintekre 
készülő idegen nyelvi tananyagokat. Az oktatócsomagok a felhasználók széles kö-
rét célozzák meg, de elsősorban a külföldre utazó, mobiltechnológiás eszközöket 
használó fi ataloknak és fi atalfelnőtteknek (diákoknak, munkavállalóknak) szólnak. 
Azok, akik ismerkedni kezdenek egy nyelvvel, és azok, akik fejleszteni, vagy fris-
síteni szeretnék már megszerzett nyelvtudásukat, egyaránt találnak számukra meg-
felelő anyagokat. 

A magyart mint idegen nyelvet oktató Europodians tananyagot a PTE Bölcsé-
szettudományi Karának Nyelvtudományi Tanszékén belül működő Hungarológiai és 
Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium dolgozza ki, mégpedig Dóla Mónika egye-
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138 DÓLA MÓNIKA

temi tanársegéd (egyben PhD-hallgató) és Kult Katalin (PhD-hallgató) vezetésével. 
A jelen tanulmány ezt a projektet mutatja be.

2. Oktatástechnológiai kihívások

A Europodians projekt keretében készülő, mobil eszközökre adaptált magyar 
nyelvi tananyag óriási lehetőségeket rejt magában. Ahhoz azonban, hogy az oktató-
anyag valóban hatékonyan segítse elő az önálló tanulást, összeköttetést biztosítson 
más nyelvtanulókkal, illetve magyar anyanyelvű beszélőkkel, és vonzóbbá, élveze-
tesebbé tegye a magyar nyelvvel való ismerkedést, számos oktatás- és mobiltech-
nológiai kihívásnak kell megfelelnie. Az önálló tanulást biztosító mobiltechnológiás 
oktatóanyag létrehozásakor a legfontosabb szempont a távoktatás, a hordozhatóság, 
a nagy tárolókapacitás, az on- és offl ine üzemmód kombinációja, a frissíthetőség, 
változatosság, kompaktság és az interaktív jelleg. Mindez az internet és az iPod 
adta lehetőségek útján megoldhatónak látszik (l. Kult Katalin tanulmányát a jelen 
kötetben). Az idegen nyelvek m-tanulásakor megfontolandó oktatástechnológiai 
szempontokat ugyanakkor az jelenti, hogy a tanulók a mindennapok nyelvhasz-
nálatát közvetítő, az autentikus kommunikációs igényeket kielégítő, multimédiás 
és interaktív jellegű tananyagot kapjanak kézhez, amely valóban lehetővé teszi az 
autonóm tanulást.

A jelenleg a piacon lévő magyar mint idegen nyelvi tananyagok egyrészt olyan 
tankönyveket foglalnak magukban, amelyek most kezdik el érvényesíteni a kom-
munikatív szemléletet: többnyire statikusak és hagyományosak, és mellőzik a valós 
kommunikáció szempontjait – mind szövegeikben, mind feladataikban. A már létező 
internetes magyar mint idegen nyelvi tananyagokról (pl. magyaróra, STELLA, Aa-
ron Rubin) is elmondható, hogy többnyire statikusan szerkesztettek (blog-fórum-
mal kiegészülve), illetve némelyik nem több, mint elméleti leíró nyelvtan, teszt-, 
szó- vagy frázisgyűjtemény.

A Europodians magyar mint idegen nyelvi tananyag megalkotásakor elsődleges 
oktatástechnológiai céljaink a következő két pontban fogalmazhatók meg: (1) kom-
munikatív szemlélet és (poszt)kommunikatív metodológia; (2) tanulóközpontúság és 
a tanulás autonóm módon való megszervezhetősége. A kommunikatív szempontokat 
elsősorban azon keresztül kívánjuk érvényesíteni, hogy a valós kommunikációs szük-
ségleteket szem előtt tartva válogatjuk és rendezzük sorba a tananyagot: funkcionális 
tantervet alkalmazunk (Hegedűs 2004), és építünk a mindennapokban megvalósuló 
nyelvhasználatra (Szili 2002), valamint a kommunikatív kompetenciákra (l. 1. sz. 
táblázat) és a nyelvtanulók kommunikációs szükségleteire (KER; l. Melléklet). 
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139EUROPODIANS – MAGYAR MINT IDEGEN NYELV MOBIL ESZKÖZÖKÖN I.

1. táblázat: A Europodians-tananyagokban megcélzott kommunikatív kompetenciák és fejlesztésük

Kompetenciák Részkompetenciák Nyelvpedagógiai elvek és módszerek
N

ye
lv

i

Grammatika
Lexika
Szemantika
Fonológia
Helyesírás
Kiejtés

Strukturalista (analitikus tanulás)
Lexikális-frazeológiai (holisztikus tanulás)
Az iPod mint nyelvtanár (multimédiás, 
interaktív)
Képes-hangos szótár (.jpeg, .txt, .mp3)
Drillfeladatok

Pr
ag

m
at

ik
ai Beszédalkotás

Funkcionalitás 
Interakciós és tranzakciós sémák

Interakció a mobillejátszóval és más fel-
használókkal
Információcserén alapuló feladatok
Funkcionális tanmenet
Autentikus olvasott és hallott szöveg (.txt, 
.mp3, mp4, .jpeg)

Sz
oc

io
lin

g-
vi

sz
tik

ai

Társadalmi viszonyok nyelvi 
jelölése,
megszólítás, köszönés, udvarias-
ság, stílusrétegek, stb.
Kultúra, országismeret

Nagy mennyiségű, érthető, érdekes és 
változatos multimédiás input (.txt, .jpeg,. 
mp3, mp4)
Autentikus nyelvi anyagok
Jelentés- és tartalomalapú diskurzus

Az autonóm m-tanulás egyik legnagyobb kihívása az, hogy a hagyományos osz-
tálytermi tanulással ellentétben távolság keletkezik az input- és feedback-forrás, illetve 
az instruktor és döntéshozó (a tanár és a diáktársak) és a cél (az egyéni tanuló) között. Az 
önálló tanulás megszervezését úgy látjuk megoldhatónak, hogy valóban egyéniesítjük, 
személyre szabjuk, és interaktívvá tesszük a tananyagot. Ezt egyfelől azzal igyekszünk 
elérni, hogy a tanulóknak nemcsak arra adunk módot, hogy állandó visszajelzést adjanak 
az oktatóanyagról, hanem arra is, hogy tanulásukat ők maguk szervezzék – felelőssé-
get vállalva a tanulásukért. Ezt ellenőrző gyakorlatsorok, pozitív és negatív feedback 
biztosítása, egyénisített instrukciók, tudatos és választható mennyiségű gyakorlás, va-
lamint egy „tanulói útlevél” (portfolió, napló, dosszié, tanulói önéletrajz) formájában 
látjuk kivitelezhetőnek. Másfelől élünk a kollaboratív tanulás eszközeivel: a tanulók 
nemcsak a lejátszójukkal tudnak interakcióra lépni, hanem más felhasználókkal is szerte 
a világban – blogolhatnak, chatelhetnek, beszélgethetnek diáktársaikkal és a magyart 
anyanyelvként beszélőkkel, sőt saját maguk által szerkesztett anyagokkal bővíthetik a 
tananyagot. Az autonóm tanuló önállóan dönthet arról, mit, mikor, hogyan, mennyit 
tanul és gyakorol, állandó önértékelést végez, és maga is szerkeszti a tananyagot. 

3. A tananyagról

A magyar mint idegen nyelvet tanító Europodians-tananyag specifi kus kompe-
tenciák aktiválására irányul – kezdetben A1 és A2 szinten. Ez elsősorban egy olyan 
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140 DÓLA MÓNIKA

feladatban gondolkodást jelent, amelynek során a tanulókkal az egyes kommuni-
katív részkompetenciákra irányuló célirányos tevékenységet végeztetünk meghatá-
rozott céllal és eredménnyel. Ez mind a recepció (gazdag input), mind a produkció 
és interakció szintjén megvalósul. Az autentikus és az azokat imitáló pedagógiai 
természetű szövegek és a hozzájuk kapcsolódó, a valós életre transzferálható fel-
adatok, valamint a más felhasználókkal való interakciós lehetőség egyrészt a tartalom 
megértését és a feldolgozását segítik elő, másrészt olyan nyelvi produkciót várnak el 
a tanulóktól, amely a mindennapi kommunikációban is jól használható. A bemenet 
és a kimenet minden esetben egynyelvű (magyar), kommunikatív (jelentésközpontú, 
információcserén alapuló, kontextualizált) és kifejtett (tárgyalásos, pozitív és negatív 
visszajelzést biztosító, kollaboratív).

3.1. A tananyagról részletesen
Az A1 és A2 szintre készülő magyar mint idegen nyelvi Europodians-tananyag 

a következő területeket (tematikát, beszédhelyzeteket és kapcsolódó beszédszándé-
kokat) öleli fel: mindennapi élet; egészség; utazás, közlekedés; szükséghelyzetek; 
városnézés; társasági élet; kultúra; személyes kapcsolatok. 

A tananyagcsomag egy ún. Bevezető ibook-ból, egy az instrukciókat (installálás, 
felhasználás) tartalmazó O. leckéből és szintenként 5–5 leckéből áll (A1: 1-5. lecke; 
A2: 6-10. lecke; B1: 11-15. lecke). Az egyes leckék 10–10 szekcióból állnak (l. lent). 
Az oktatóanyag mögötti koncepció arra a metaforára épül, hogy a nyelvtanulás mint 
folyamat tulajdonképpen egy utazás; ennek megfelelően az egész tananyagcsomag 
egy útikönyvhöz hasonló szekciókból (és illusztrációkból) épül fel. A bevezető (Úti-
terv) például podcast formájában (.mp3, .txt, .jpeg) nyújt rövid bepillantást az ország 
és a nyelv legfőbb aspektusaiba (földrajz, történelem, szociokulturális ismeretek, 
nyelvtan és szókincs, kiejtés, stb.). 

Minden egyes lecke egy Látnivalók című szekcióval kezdődik. Ebben az egy-
ségben egy az adott témát felvezető nyolcvanszavas bemutatás, leírás található. A 
második szekció az Erre-arra nevet viseli: egy ötvenszavas történetet tartalmaz 
elbeszélés, narratíva formájában. A harmadik szekció címe Az utca hangja – ebben 
az egységben a társas interakción van a hangsúly, amely egy nyolcvanszavas pár-
beszédben, beszélgetésben ölt formát. A negyedik egység (Tudnivalók) százszavas 
szövegben mutatja be az ország, a kultúra egy-egy szeletét (beszámoló, monológ, 
dialógus, dal, vers, mese, cikk, plakát, étlap, recept, életrajz, lexikonbejegyzés stb. 
formájában). A 2-es táblázat szerepelteti az A1 és A2 szinten érintett témaköröket. 
A multimédiás tananyag .txt, .mp3, .jpg és .mp4 formátumban tartalmaz olvasott és 
hallott szövegeket, képi illusztrációkat, animációkat és kisfi lmeket, videókat.
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141EUROPODIANS – MAGYAR MINT IDEGEN NYELV MOBIL ESZKÖZÖKÖN I.

2. táblázat: A Europodians-tananyagok kulturális „Tudnivalói”

Területek Tárgykörök

ADATOK AZ ORSZÁGRÓL Az ország és lakossága, Földrajz, Környezetvédelem, 
Foglalkoztatás és gazdaság, Turizmus

TÁRSADALOM  Család, Udvariassági szokások, Üdvözlés és búcsúzás, 
Jókívánságok, Vendéglátás

GYAKORLATI TUDNIVALÓK Szolgáltatások, Egészségügy, Üzletek, Kereskedelem, 
Közlekedés, Napirend, Lakáskörülmények

HELYI SZOKÁSOK Ünnepek, Szokások, Népi hagyományok, Vallás, Ba-
bonák

KULTÚRA ÉS SZÓRAKOZÁS Zene, Sport, Tömegkommunikáció, Szabadidő
ÉTEL-ITAL Helyi specialitások, Bárok és éttermek, Etikett

A leckék ötödik szekciója a Kincskereső nevet kapta. Ebben az egységben az 
adott lecke száz új szava található meg a megjelenés sorrendjében listázva és fel-
olvasva, defi níciókkal együtt. Ezek a szavak később a Szótár-ban is megjelennek. A 
hatodik szekció neve Tippek-trükkök. Ez az egység (kb. ötszáz szó) előadás formájá-
ban magyarázza el az adott leckében érintett új nyelvtant. Ezek a szabályok később 
a Nyelvtan-ban is megjelennek. A hetedik szekcióban, a Tennivalók-ban, letölthető 
.mp3 fájlok találhatóak, amelyek a hallás utáni szövegértést fejlesztő feladatokat 
tartalmaznak. Ez az egység a Feladatok kiegészítője.

Az egyes csomagok (A1 és A2) öt-öt leckéje után egy Szótár, egy Nyelvtan és 
egy Feladatok elnevezésű egység található. A Szótár ábécésorrendben tartalmazza az 
adott egység minden szavát szótári bejegyzés (szófaj, kiejtés, toldalékolás, jelentés) 
formájában, utalva a leckeszámra is. Az ún. Flashcard-ok .txt, .mp3, .jpeg formá-
tumban készülnek el. A Nyelvtan című egység indexelt grammatikai (morfológia, 
szintaxis) magyarázatokat és példákat szerepeltet .txt formátumban. Végül a Fel-
adatok névre hallgató egység olyan tevékenységeket szerepeltet, amelyek egyrészt 
a négy alapkészségre irányulnak (hallás – pl. feleletválasztás, utánzás; beszéd – pl. 
utánzás, chat; olvasás – pl. feleletválasztás, párosítás, beillesztés; írás – pl. kiegé-
szítés, kollaboratív írás), másrészt interaktívak (lejátszóval, anyanyelvi beszélővel 
vagy diáktárssal a weben), illetve kulturális ismereteket céloznak meg (pl. játék, 
quiz vagy prezentáció formájában).

4. A projekt lezárása és a kihívások

A magyar mint idegen nyelvi Europodians elektronikus oktatóanyag 2009-re 
készül el, és reményeink szerint egy olyan jó minőségű, a korszerű igényeknek meg-
felelő, interaktív, multimédiás tananyagsorozatot eredményez, amely versenyképes-
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142 DÓLA MÓNIKA

ségénél fogva széles körben hozzáférhetővé teszi, népszerűsíti az idegen nyelvűek 
körében a magyar nyelv tanulását, valamint Magyarország és a magyar kultúra meg-
ismerését. A munka szép, de rengeteg kihívást jelent a tananyagszerkesztők számára. 
Nemcsak a magyar mint idegen nyelv szakterületén belüli, a tananyagfejlesztéssel 
(gyűjtés és szerkesztés) és az egynyelvűséggel kapcsolatos kérdésekben állnak a 
nehézségek, hanem a mobiltechnológiás idegennyelv-tanulás is – újdonsága révén 
– sok fejtörést okoz a szakembereknek. Az m-tanulás (tanulói igények, motiváció, 
stratégiák) kutatása, az optimális pszicholingvisztikai körülmények megteremtése, 
valamint a megfelelő metodikai elvek, pedagógiai eljárások kidolgozása és kivite-
lezése mind-mind további kutatást és kísérletezést igényel. 

Melléklet
A Europodians-tananyagok nyelvtanulási szintjei

Szint Általános szintleírás

A
la

ps
zi

nt
ű 

ny
el

v-
ha

sz
ná

ló

KER
A1

Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és 
nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek 
kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud vá-
laszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, 
pl. a lakhelyre, ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes 
egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan 
beszél és segítőkész.

ALTE
Minimumszint

Minimumszint: KÉPES alapvető szintű kommunikációra és információ-
cserére. Pl. Fel TUD tenni az étlapra vonatkozó egyszerű kérdéseket, és 
megérti az egyszerű válaszokat.

KER
A2/A2+

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek 
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető 
személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, ál-
lás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, 
amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség ismerős 
és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket 
használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen 
szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

ALTE
1. szint

KÉPES megbirkózni egyszerű, lényegre koncentráló információval, és 
kezdi magát kifejezni ismerős kontextusokban. Pl. Részt TUD venni 
egyszerű, előre látható témákról folyó begyakorolt társalgásban.

hugarologia9_01.indd   142hugarologia9_01.indd   142 2008. 03. 25.   10:50:502008. 03. 25.   10:50:50
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Ö
ná

lló
 n

ye
lv

ha
sz

ná
ló KER

B1/B1+

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, 
amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak 
a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan 
helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egysze-
rű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, 
vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni élményeket és 
eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg 
tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

ALTE
2. szint

Ismerős helyzetekben korlátozott módon KÉPES magát kifejezni, és ös-
szességében véve elboldogul a nem begyakorolt jellegű információkkal. 
Pl. Bankszámlát TUD nyitni, amennyiben az eljárás egyszerű.
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