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A nyelvtudásnak napjainkban magas a társadalmi értéke. Az idegennyelv-oktatás célja a mindennapi 

életben jól alkalmazható idegennyelv-tudás biztosítása modern oktatási módszerek és eszközök alkal-

mazásával. Az új kihívások megkövetelik a pedagógustól, hogy minél hatékonyabban végezze a mun-

káját. A digitális eszközök a modern pedagógiai módszerekkel ötvözve növelik a tanulók motivációját 

és hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulók aktív részeseivé váljanak a nyelvtanulási folyamatnak. A mé-

diakompetencia elsajátítása és a nyelvtanulási stratégiákkal való megismerkedés elősegíti a tanulói au-

tonómia kialakulását, ezzel együtt pedig az önálló tanulásszervezésre és önellenőrzésre való képessé-

get. A nyelvtudás sokoldalú fejlesztését szolgálja az irodalmi szövegek bevonása a nyelvtanulási folya-

matba. Az irodalmi szövegek könnyebb megértéséhez hozzájárulnak az informatikai eszközök is.  

Kulcsszavak: idegennyelv-oktatás, hatékonyság, digitális taneszközök, irodalmi szövegek olva-

sása, szövegértés, tanulóközpontú oktatás, használható nyelvtudás, médiakompetencia 

 
Nowadays, knowledge of languages has a high social value. The objective of foreign language teaching 

is the provision of language knowledge that can be activated in everyday contexts through the applica-

tion of modern teaching methods and teaching aids. The new challenges require teachers to do their 

work ever more efficiently. Digital devices combined with modern methods enhance learner motivation 

and contribute to the learners becoming active participants in the language learning process. The 

acquisition of media competence and getting to know language learning strategies promote learner au-

tonomy and along with this, the ability of organising the learning process independently and self-check-

ing. The use of literary texts in the language learning process serves the all-round development of 

language knowledge. IT devices also help understand  literary texts more easily. 

Keywords: foreign language teaching, efficiency, digital teaching aids, reading literary texts, read-

ing comprehension, learner-centred education, language knowledge that can be activated, media com-

petence  

 

 

BEVEZETÉS 

Az idegen nyelv oktatása, de tágabban értelmezve a pedagógia és az iskola is jelentős válto-

zásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Szükség volt szemléletváltásra, a célok és 

eszközök újragondolására, hiszen „megváltozott a fiatalok szokásos tanulási környezete, di-

gitális eszközhasználata, módosultak a munkaerő-piaci igények” (EINHORN 2015: 7). A meg-

változott igények a most pályára lépő pedagógusok, de a felsőoktatási intézmények szak-
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módszertani oktatása számára is új kihívást jelentenek. A számszerű tények még mindig azt 

igazolják, hogy a magyarországi nyelvoktatás elmarad az európai trendektől. Gondoljunk 

olyan fogalmakra, mint a diplomamentő program, nyelvvizsga-amnesztia, melyek középfokú 

nyelvtudás híján átmeneti engedményekkel igyekeznek több tízezer hallgatót diplomához 

juttatni. Magyarország nem tartozik azok közé az országok közé, ahol a többnyelvűség a 

mindennapok természetes velejárója lenne. A felmérések azt mutatják, hogy az idegen nyel-

vet beszélők fele ritkán használja az idegen nyelvet (ld. EINHORN 2015: 33). Ha pedig meg-

nézzük, hogy milyen területen alkalmazzák a tanult nyelvet, akkor az Eurobarometer2 szerint 

a megkérdezettek pragmatikus szempontok szerint a jobb munkavállalási és továbbtanulási 

esélyeket nevezték meg, másodsorban pedig a magánjellegű nyelvhasználatot (pl. külföldi 

nyaralás, barátokkal való társalgás, ill. filmnézés és internetezés). Ezen kívül a pragmatikus 

célok között szerepel rövid távú célként a közép- és felsőfokú nyelvvizsga egyetemi felvé-

telhez nyújtott többletpontja. A fent említett okok miatt szükség van a pedagógiai kultúra 

folyamatos újraértékelésére, hogy a tanulók az idegennyelv-tudást valóban meg tudják sze-

rezni a közoktatás keretein belül. A hatékony tanulási folyamatot segíti a megfelelő tanári 

eszközrendszer és módszertan. A tanulmányom célja, hogy bemutassa, milyen helyet foglal-

hat el ebben az eszköztárban és a tanulási folyamatban az irodalmi szövegek feldolgozása, és 

mennyiben nyújt segítséget az irodalmi szövegek megértésében, így a nyelvtudás fejleszté-

sében a modern média és az e-learning módszere. Érdemes a kérdést a tanárképzés oldaláról 

is megvizsgálni, azaz megnézni, mennyire segíti elő az elektronikus média a tanárszakos 

hallgatók felkészülését a nyelvtanításra.  

 

 

1. AZ IRODALMI SZÖVEG SZEREPE A NYELVTANULÁSI FOLYAMATBAN 

A jelenlegi oktatásban az olvasott szöveg minden más készség fejlesztésében jelen van, az 

irodalmi szöveg pedig egyenrangú társa a többi szövegtípusnak. Felhasználhatósága sokol-

dalú, hiszen az irodalom olyan univerzális témákat dolgoz fel, amelyek minden kultúra szá-

mára ismertek, tehát a tanórán lehet számolni a tanulók kollektív tudásával. Az irodalmi szö-

veg autentikus, eredeti szöveganyagot jelent, melynek olvasása motiváló és önbizalom-nö-

velő lehet. Az irodalmi szöveg olyan kulturális termék, amely képes a célnyelv kultúrájának, 

valamint társadalmi és viselkedési kódjainak közvetítésére, ami által azok könnyebben meg-

érthetővé, hozzáférhetővé válnak a nyelvtanuló számára. Az irodalmi szöveg képes bemu-

tatni egy nyelv szerkezeti és szókincsbeli gazdagságát. A cél az, hogy a nyelvtanuló minél 

több nyelvi mintát lásson és felismerjen, amelyekből a nyelvhasználat folyamán már saját 

döntés alapján választhatja ki a céljainak legmegfelelőbb formát. Nem utolsósorban az iro-

dalmi szöveg ereje képes a nyelvtanulót magával ragadni és további szövegek olvasására és 

kutatásokra motiválni.3 Fontos kérdés, hogy mit szeretnénk elérni az idegennyelvi órákon az 

irodalmi szövegek olvasásával. Ennek a megértési folyamatnak két alapvető tényezője van: 

maga a szöveg és annak szerkezete, valamint a tanuló a már meglévő tudásával, tapasztala-

taival és személyes érdeklődésével a szöveg iránt. A tanár feladata, hogy ezt a két összetevőt 

figyelembe véve válassza ki a megfelelő szöveget. A következő lépés az, hogy az oktatási és 

tanulási célokat pontosan meghatározza. A végső cél az idegennyelvű szövegértés kész-

                                                 
2  Europeans and their Languages. Report (2012), Special Eurobarometer 386. European Commission  
3  MOYANO LÓPEZ, Juan Carlos (2008): Reflexiones sobre el uso de la literatura en la clase de ELE. 

Elérhető: https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/32788/1/KyoyoShogaku-

Kenkyu_125_Lopez.pdf Idézve: KOVÁCS 2014: 71–72. 
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ségének fejlesztése, amely lehetővé teszi, hogy kialakuljon egy párbeszéd a szöveg és olva-

sója (jelen esetben a tanulók) között. Meg kell fontolnunk, hogy mit tudnak tanulni a nyelv-

tanulók az adott szövegből, milyen készségeket tudunk az adott történet segítségével fejlesz-

teni. A következő felsorolás (ld. EHLERS 1992: 23) kérdései arra utalnak, hogy a megértésnek 

különböző mélységei, ebből adódóan a szövegértésnek különböző fokozatai vannak.  

 

1.  Mennyit értsenek meg a tanulók? 

 Mennyire mélyedjenek el a szövegben? 

 És: Mennyit szeretnének megérteni a tanulók? 

2. Elegendő, ha a tanulók a történetet a leglényegesebb pontjaiban megértik és a globális 

témát le tudják vezetni?   

3. Meg kell érteni a tanulóknak, hogy a szöveg középső része milyen funkciót tölt be a 

történetben? 

4. Szeretnénk, hogy a tanulók lássák a szöveg történetiségét és erről reflektáljanak? 

5. Kell-e ismerniük a tanulóknak az irodalmi szöveg műfaji sajátosságait? 

6. A tanulók a szöveget személyes-érzelmi alapon sajátítsák el, vagy tanulják inkább 

meg, hogyan tudják a szöveget tapasztalataikkal, benyomásaikkal és a saját vélemé-

nyükkel alátámasztani? 

7.   Elvárjuk a tanulóktól, hogy a szövegből és a tartalmából általánosítsanak és a saját 

valóságukra vonatkoztassanak? 

8. Mennyi ideig szeretnénk a szöveggel foglalkozni? 

 

A megértés mélységével kapcsolatos elvárásunk több tényezőtől függ: például, hogy meny-

nyire jártasak a tanulók irodalmi szövegek olvasásában, mennyire szokták meg azt, hogy a 

személyes véleményüket kifejezzék. Ha túl sokáig és túlságosan behatóan foglalkozunk egy 

szöveggel, akkor elveszíthetjük a tanulók spontán érdeklődését és az olvasás örömét. A szó-

kincs előkészítése után a következő kérdésstruktúrák alapján kezdhetjük meg a szöveg fel-

dolgozását (ld. EHLERS 1992): ki beszél, miről beszél, mit mond, hogyan mondja, milyen az 

elbeszélő perspektívája, milyen perspektívát kínál a szöveg az olvasónak (azonosulás a sze-

replőkkel, szimpátia, ellenszenv), illetve milyen perspektívája van a reális olvasónak (jelen 

esetben a tanulói csoportnak). Jerome Bruner amerikai pszichológus nevével kapcsolódik 

össze a felfedezéses tanulás fogalma, melynek során „tanítani nem azt jelenti, hogy a kész 

eredményeket az emlékezetébe vésetjük vele. Inkább azt, hogy megtanítjuk, miképpen vehet 

ő maga is részt abban a folyamatban, amely a tudás megszerzéséhez vezet” (VIRÁG 2014: 

46). Az irodalmi szövegek olvasása során az önálló megértés és az értelmi összefüggések 

felfedezése sokkal inkább megvalósul, mint más egyéb szövegtípusok esetén. A tanár szá-

mára megvalósítandó feladat tehát az, hogy létrehozzon egy saját, személyre szabott adatbá-

zist, amely irodalmi szövegeket tartalmaz, esetleg nyelvi szintek, tematikus súlypontok és 

műfaj szerint csoportosítva. A tantervi anyaghoz kapcsolódva meg kell néznie, hogy a kivá-

lasztott irodalmi szöveget hogyan tudja aktualizálni, az épp aktuális tananyagba bevezetni.  

 

2. A DIGITÁLIS MÉDIÁK A NYELVOKTATÁS SZOLGÁLATÁBAN 

2.1. Adatbázisok 

Fontos módszertani feladat a pedagógus számára, hogyan tudja motiválni és aktiválni a 

tanulókat, hogyan tudja a megértési problémákat feloldani és elérni, hogy a tanulóknak 

kérdéseik legyenek a szöveggel kapcsolatban és a szöveg nyitott kérdéseire választ is tud-

janak adni. Az adatbázis létrehozásában nagy segítségünkre lehet az elektronikus média, 



18 Bazsóné Sőrés Marianna 
 

 

amely segítségével klasszikus és kortárs irodalmi szövegeket kereshetünk.3 A legfrissebb iro-

dalmi alkotásokból felhasználhatjuk a könyvek mintaoldalait, ill. ingyenesen hozzáférhető 

fejezetrészleteit.4 Hasznosak azok a weboldalak,5 amelyek tematikusan ajánlják a könyveiket 

különböző olvasói csoportok számára. Mint azt az 1. ábra szemlélteti az Institut für Jugendli-

teratur oldalán megtaláljuk a hónap könyvét, új megjelenésű könyveket, valamint könyvtip-

peket olvashatunk tanárok számára éves lebontásban, iskolatípusok szerint. 

 

Herbst I 2016  

• Elementarpädagogik 

• Grundschule 

• Sekundarstufe 1 

• Sekundarstufe 2 

 

 

1. ábra 

Herbst I  

 

A digitális eszközöket nemcsak az adatbázisunk létrehozására, hanem a tanóra szerves része-

ként is használhatjuk. A Tempus Közalapítvány tudástárának Módszertani ötletgyűjtemény 

és Digitális módszertár weboldalán6 regisztráció után részletes kereséssel megadhatjuk a té-

makört, célcsoportot, kulcskompetenciákat, munkaformákat és böngészhetünk a módszertani 

ötletgyűjteményben (2. ábra).  

 

                                                 
4  Pl. www.kehlmann.com/leseprobe/Kehlmann_Ruhm.pdf 
5  Pl. www.jugendliteratur.net 
6  www.tpf.hu/tudastar_kereso/47/nem-szakrendszeru-ora  

 

http://lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/lw_spezial/didaktik/lesefoerderung/vkl/vkl_3_16.pdf
http://lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/lw_spezial/didaktik/lesefoerderung/gs/gs_3_16.pdf
http://lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/lw_spezial/didaktik/lesefoerderung/sek1/sek1_3_16.pdf
http://lehrerweb.wien/fileadmin/user_files/redakteure/lw_spezial/didaktik/lesefoerderung/sek2/sek2_3_16.pdf
http://www.tpf.hu/
http://www.tpf.hu/
http://www.kehlmann.com/leseprobe/Kehlmann_Ruhm.pdf
http://www.jugendliteratur.net/
http://www.tpf.hu/tudastar_kereso/47/nem-szakrendszeru-ora
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2. ábra 

Tempus Közalapítvány tudástárának weboldala 

 

2.2. Félelem a digitális eszközöktől 

Több tény bizonyítja, hogy a digitális eszközök használata a tanórákon akadályokba ütközik. 

Sajnos, egy jól sikerült applikáció sem helyettesítheti a szavak megtanulását és nem biztos, 

hogy fejleszteni tudja a kommunikációs készséget. A digitális médium megválasztása és 

használata tartalmilag és módszertanilag megalapozott kell, hogy legyen (ENDE 2014). Ehhez 

társulhat a tanárok digitális eszközöktől való félelme, mert gyakran nem részesülnek megfe-

lelő módszertani-didaktikai továbbképzésben ezen a területen. Pedig a digitális eszközök ki-

tágítják az osztályterem „falait”, olyan ismereteket tesznek hozzáférhetővé, melyekhez a ta-

nulók digitális eszközök nélkül nem jutnának hozzá. Kiegészítik a tanórai irányított tanulási 

folyamatot és a hálózathoz kapcsolódva lehetővé teszik a közös tanulást. Ez már sokkal in-

kább egy informális tanulási folyamat, amely kötetlen formában történik, és lényege az in-

formációszerzés, valamint a képességfejlesztés.  

A 3. ábra az informális tanulási szituációk támogatását mutatja be.7 Fontos, hogy az egyes 

aspektusok mint fogaskerekek egymásba kapcsolódjanak, csak így képesek a megfelelő ha-

tást kiváltani. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy a médián keresztül történő információ-

szerzés informális tanulási folyamat, amely tényleges tanulási folyamattá válhat. A tanulók 

nyelvtanulási stratégiákkal való megismertetése elősegíti a tanulói autonómia kialakulását, 

ezzel együtt pedig az önálló tanulásszervezésre és önellenőrzésre való képességet. Ebben a 

folyamatban szerepet játszik a megfelelő médiakompetencia megszerzése (amennyiben a ta-

nulók ezzel nem rendelkeznek) mint a tanulói autonómia szükséges alapfeltétele.  

 

                                                 
7  Ld. BÖTTCHER 2015 
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3. ábra 

Informális tanulási szituációk támogatása 

 

 

2.3. Médiakompetenciák és az irodalmi szöveg összekapcsolódása 

Az alábbi példával jól szemléltethetjük az irodalmi és médiakompetenciák összefonódását az 

idegennyelvi órán. A szöveggel való megismerkedés előtt célszerű beiktatni egy bevezető 

szakaszt, amelynek célja, hogy a szöveg iránti érdeklődést felkeltse. Amennyiben az előké-

szítő szakasz jól sikerül, akkor a tanulók nem rekednek meg az egyes szavak lefordításánál, 

hanem céltudatosan nagyobb információs egységeket keresnek. A bevezető szakaszban meg-

kérdezzük a tanulókat, hogy a következő képanyag milyen asszociációkat vált ki belőlük. 

 
   

4. ábra 

Asszociációs feladat 

 

Ezt követi a szöveggel való megismerkedés. Az idézett rész egy kortárs regény két oldalát 

foglalja magában, a terjedelme nem kelt „félelmet” a tanulókban. A szöveg tematikája illesz-

kedik a „modern média a mindennapi életünkben” témakörhöz és hasznos, naprakész 

Az érdeklődés 
felkeltése és a tanulási 

folyamat iránti 
érzékenység felkeltése

A tanulói autonómia 
segítése, többek 
között tanulási 
stratégiákkal 

Tanulásra 
alkalmas 
anyagok 
ajánlása
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kifejezéseket tartalmaz a telefonhasználattal kapcsolatban. A szöveget hangoskönyvként is 

megtaláljuk a youtube-on.8 

 

„Noch bevor Ebling zu Hause war, läutete sein Mobiltelefon. Jahrelang hatte er sich gewei-

gert, eines zu kaufen, denn er war Techniker und vertraute der Sache nicht. Wieso fand nie-

mand etwas dabei, sich eine Quelle aggressiver Strahlung an den Kopf zu halten? 

Aber Ebling hatte eine Frau, zwei Kinder und eine Handvoll Arbeitskollegen, und ständig 

hatte sich jemand über seine Unerreichbarkeit beschwert. So hatte er endlich nach gegeben, 

ein Gerät erworben und gleich vom Verkäufer aktivieren lassen. Wider Willen war er be-

eindruckt: 

Schlechthin perfekt war es, wohlgeformt, glatt und elegant. Und jetzt, unversehens, läu-

tete es. Zögernd hob er ab. Eine Frau verlangte einen gewissen Raff, Ralf oder Rauff, er 

verstand den Namen nicht. Ein Irrtum, sagte er, verwählt. Sie entschuldigte sich und legte 

auf. Am Abend dann der nächste Anruf. «Ralf!» rief ein heiserer Mann. »Was ist, wie läuft 

es, du blöde Sau?« 

»Verwählt!« Ebling saß aufrecht im Bett. Es war schon zehn Uhr vorbei, und seine Frau 

betrachtete ihn vorwurfsvoll. Der Mann entschuldigte sich, und Ebling schaltete das Ge-

rät aus. 

Am nächsten Morgen warteten drei Nachrichten. Er hörte sie in der S-Bahn auf dem 

Weg zur Arbeit. Eine Frau bat kichernd um Rückruf. Ein Mann brüllte, daß er sofort her-

überkommen solle, man werde nicht mehr lange auf ihn warten; im Hintergrund hörte man 

Gläserklirren und Musik. Und dann wieder die Frau: »Ralf, wo bist du denn?« Ebling seufzte 

und rief den Kundendienst an. Seltsam, sagte eine Frau mit gelangweilter Stimme. So etwas 

könne überhaupt nicht passieren. Niemand kriege eine Nummer, die schon ein anderer habe. 

Da gebe es jede Menge Sicherungen. 

»Es ist aber passiert!« Nein, sagte die Frau. Das sei gar nicht möglich. »Und was tun Sie 

jetzt?« 

Wisse sie auch nicht, sagte sie. So etwas sei nämlich gar nicht möglich. Ebling öffnete 

den Mund und schloß ihn wieder.“ (KEHLMANN 2009: 7–8.) 

 

Ha az irodalmi szöveget csupán funkcionalitásában, általános szövegként szeretnénk felhasz-

nálni, akkor az olvasási folyamatot itt korlátozhatjuk a mobiltelefonnal kapcsolatos kifejezé-

sek kikeresésére és megértésére, személyes élmények után érdeklődve kommunikatív fel-

adattá transzformálva az irodalmi szöveg olvasását. Ezzel szemben, ha ki szeretnénk aknázni 

az irodalmiságban rejlő esztétikai lehetőségeket, akkor feltehetjük Ehlers (EHLERS 1992: 23) 

korábban idézett kérdéseit (ki beszél, miről beszél, mit mond, hogyan mondja, milyen az el-

beszélő perspektívája stb.). Az olvasási folyamatot ez esetben lassíthatjuk például a követ-

kező kérdésekkel: milyen nyelvi eszközök utalnak arra, hogy irodalmi alkotásról van szó, 

milyen érzelmeket, reakciókat vált ki a szöveg az olvasóból, furcsának találják-e a szöveget, 

vagy mi lehet az író szándéka. A következő táblázatban olyan kérdéseket foglaltam össze, 

amelyek a szöveg esztétikai minőségére vonatkoznak:  

 

 

 

 

 

                                                 
8  Daniel KEHLMANN: Ruhm Part 1. Hörbuch, www.youtube.com/watch?v=JPfYT_EPM2E 

http://www.youtube.com/watch?v=JPfYT_EPM2E
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1. táblázat 

A szöveg esztétikai minőségére vonatkozó kérdések 

1. Honnan tudod, hogy irodalmi szöveget olvastál? 

2. Mi a mű műfaja, amelyből a szövegrészlet származik?  

3. Hogyan hangozhat a mű címe? 

4. Mely részek érthetőek meg nehezebben? 

5. Hogyan hatnak az elolvasott mondatok rád, milyen asszociációkat váltanak ki belőled? 

6. Milyen művészi eszközöket használ az író? 

7. Milyen figurák jelennek meg a szövegrészben, és mit tudunk meg róluk? 

8. Szerinted hogyan folytatódik a történet? 

 

A kérdésekre kapott válaszokból megállapíthatjuk, milyen mélységben értették meg a tanu-

lók a szöveget. Minden kérdés további kérdéseket is felvethet – ezzel a szövegnek további 

aspektusai nyílhatnak meg az olvasók előtt, egészen egy egységes összkép kialakulásáig.  

A megértési folyamat elősegítésére tanárként folyamatosan impulzusokat kell adni, miért 

kérdéseket feltenni, ráirányítani a tanulók figyelmét olyan momentumokra, amelyek elkerül-

ték a figyelmét. Ezek az impulzusok mindig az adott tanulási szituációtól függenek.  

Az olvasás utolsó fázisában a digitális eszközöket is bekapcsolhatjuk a tanulási folya-

matba. A szerző neve nagy valószínűséggel nem mond a tanulóknak semmit, hiszen nem 

klasszikus német íróról van szó. A böngésző segítségével a tanulók gyűjtőmunkát végeznek 

az író személyével kapcsolatban. Ehhez is összeállíthatunk egy táblázatot, amelyet kitöltve 

rávezetjük a tanulókat a tudatos keresésre és a megszerzett információk rögzítésére: 

 

2. táblázat 

Tudatos információkeresésre és rögzítésre ösztönző táblázat  

Hogy hívják a szerzőt? Daniel Kehlmann 

Hol és mikor született?  

Mi a szülei foglalkozása?  

Mi a foglalkozása?  

Mikor kezdett el írói tevékenységet folytatni?  

Melyik volt az első megjelent műve?  

Milyen művei jelentek még meg?  

Mely műveit filmesítették meg?  

Milyen irodalmi díjakat kapott?  

 

A következő lépésben megnéznek egy háromperces videót, amelyben a szerző válaszol az on-

line felhasználók kérdéseire.9 A kiválasztott videó megértését megkönnyíti, hogy a feltett kér-

dések feliratként jelennek meg a felvételen. A tanulók a videó megtekintése után kiegészíthetik 

a táblázatot további kérdésekkel és a hallott szöveg alapján megadják rá a válaszokat. 

 

                                                 
9  ZEIT ONLINE Nutzer fragen Daniel Kehlmann, www.youtube.com/watch?v=v0iQ1--T1-8. 

http://www.youtube.com/watch?v=v0iQ1--T1-8
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3. MEGVÁLTOZOTT KIHÍVÁSOK 

Hogyan tudjuk a leendő nyelvtanárokat felkészíteni a megváltozott kihívásokra? A tanár-

képző egyetemek fontos feladata, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a német mint idegen 

nyelv oktatásának modernizálására, annál is inkább, mert a német nyelv több országban in-

dokolatlanul háttérbe szorult. A Trieri Egyetem e-learning koordinációs központja jó példá-

val járt elől és közös projektet dolgozott ki a német mint idegen nyelv szakos, valamint szá-

mítógépes nyelvészettel foglalkozó hallgatók között. A projekttel kapcsolatban dr. Renate 

Freudenberg-Findeisen, a projekt vezetője a következő szempontokat emelte ki,10 amelyek 

számunkra is tanulságosak lehetnek: a számítógép használata elengedhetetlenné vált a német 

mint idegen nyelv szakos hallgatók számára, hiszen másképp nem tudtak volna kapcsolatba 

lépni azokkal a nyelvtanulókkal, akik más országokban élnek, és tanulmányaik célcsoportját 

jelentik. Az e-learning olyan kommunikációs folyamat, amely nem feltétlenül az órarendhez 

kötődik elsősorban; nem a mechanikus tanulást részesíti előnyben, hanem az egyéni készsé-

geket, preferenciákat tartja szem előtt. A számítógép segítségével sikerült olyan tanulási kon-

textust teremteni, amelyben a német nyelv valóban idegen nyelv volt, és az elektronikus mé-

dia segítségével meg tudták teremteni az autentikus kommunikációt.  

Első lépésként európai viszonylatban az e-mail technikát alkalmazták. Klasszikus formá-

ban két, német nyelvet tanuló osztály került egymással kapcsolatba. Először elektronikus le-

veleken keresztül ismerkedtek meg a tanulók egymással, információkat cseréltek a személyes 

környezetükről. A projekt további részében egyre inkább a tutor által támogatott oktatási 

forma felé fordultak, amelyben személyre szabottabb oktatásra nyílt lehetőség. A projekt fél-

évről félévre tovább bővült, formálódott, ami egy speciális tanulásmenedzsment rendszer lét-

rehozásában csúcsosodott ki. Az egyetemen létrejött platform az internet segítségével világ-

szerte lehetővé tette a tutorok és a nyelvtanulók számára a kapcsolatfelvételt. A platform 

nagy előnye az egységes szerkezet, a szervezettség. A tutorok és a tanulók között létrejött 

személyes kapcsolaton kívül készítettek rövid videófilmeket is, amelyek nagy sikert arattak. 

A folyamat lényege az volt, hogy egy idegen nyelvet legjobban úgy lehet elsajátítani, ha a 

tanulók természetes szituációkban anyanyelvű vagy haladó nyelvtudású hallgatókkal kom-

munikáltak. Az volt a tapasztalatuk, hogy különböző országokban más-más módszerek vál-

tak be: dán tanulók számára fordítási kurzusokat szerveztek, amelynek során a tutorok egyé-

nileg segítették a fordítást végző tanulókat a nyelvileg adekvát fordítások elkészítésében. 

Ausztrál tanulókkal országismereti, kínaiakkal pedig szövegalkotási projekteken dolgoztak. 

A projekt vezetője a módszer nagy előnyének tartja, hogy mindkét fél számára kihívás, hiszen 

folyamatos tanulást, fejlődést igényel. A projekt eredményeit az egyetem természetesen a 

saját hallgatói oldaláról elemezte ki alaposabban és arra a megállapításra jutottak, hogy a 

tutorként tevékenykedő hallgatók betekintést nyertek az egyéni tanulási folyamatokba, amit 

szakmai pályafutásuk fontos állomásának tekintettek: módszertani ismereteiket még tanul-

mányaik során a gyakorlatban próbálhatták ki. Módszereik felkeltették a többi kolléga érdek-

lődését is. Természetesen az elektronikus média nem csodaszer, nem minden esetben hozta 

meg a várt eredményt. Ennek oka lehet például a tanulók személyiségéből adódó ellenérzés 

az elektronikus eszközökkel szemben. Ezekben az esetekben visszatérhet a tanár a klasszikus 

didaktikai módszerekhez. 

 

 

                                                 
10  www.uni-trier.de/fileadmin/e-learning/Interview_Elearning_Fremdsprachenlernen.pdf  

(Utolsó letöltés: 2017. 07. 08.)  

http://www.uni-trier.de/fileadmin/e-learning/Interview_Elearning_Fremdsprachenlernen.pdf
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ÖSSZEGZÉS 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy az elektronikus médiák – amennyiben ésszerűen és terve-

zetten alkalmazzuk őket a tanórákon – növelik az idegennyelv-tanítás eredményességét. Az a 

tanulónemzedék, amely beleszületett a digitális világba, könnyedén lépést tud tartani az infor-

matikai technológia fejlődésével, magabiztosan és magától értetődően használja az elektronikus 

médiát a tanulási folyamat során, akár az idegennyelv-tanulás területén is. Az informatikai esz-

közök által a tanulók és diákok átléphetik az osztályterem határait, izgalmas kiegészítői a ha-

gyományos tanári eszköztárnak. Sokoldalúan felhasználhatóak irodalmi szövegek könnyebb 

megértéséhez is, hiszen kiapadhatatlan információforrásként fenntartják a tanulók érdeklődését 

és motiváló erővel hatnak. Az irodalmi szövegek felhasználási lehetősége sokrétű: felhasznál-

hatóak funkcionális szövegekként, de ha kiaknázzuk az irodalmiságukban rejlő lehetőségeket, 

sokkal nagyobb távlatok nyílnak meg a nyelvtanulók előtt. Az új kihívásokkal a nyelvtanárok 

csak úgy tudnak megküzdeni, ha folyamatosan fejlesztik magukat, megismerkednek a rendel-

kezésre álló digitális tananyagokkal, böngésznek az interneten – csak így érhető el, hogy meg-

feleljenek a modern kor elvárásainak és minél jobb nyelvtudással rendelkező fiatalokat képez-

zenek. A tanárképző intézményeknek pedig olyan hallgatókat kell képezniük, akik nyitottak a 

világ fejlődésére és képesek a nyelvoktatás megújítására. 
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