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Lukácsi Zoltán
DIalaNG: saját nyelv- 
tudásunkat értékelõ szoftver

A nyelvi szintjét meghatározni kívánó 
tanuló ma egy gombnyomásra tesztek ez-
reivel találja magát szemben a világhálón. 
A hagyományos, nyomtatott–fénymásolt 
felmérőkkel ellentétben ezekre jellemző 
az időbeli és térbeli rugalmasság, azonban 
többségük továbbra is kölcsönösen összeha-
sonlíthatatlan. Ezt a hiányosságot pótolja a 
DIALANG, melynek célja nemcsak az, hogy 
információval szolgáljon a tanulók nyelvi 
erősségeiről és gyengeségeiről, hanem meg is 
határozza a nyelvi szintjüket a Közös Európai 
Referenciakeret szerint.

Mint ismeretes, ez az Európa Tanács által 
2001-ben kidolgozott dokumentum hat nyelvi 
szintet határoz meg, és leírja, mire kell képes-
nek lennünk ezeken.

A DIALANG Partnership / DIALANG 
EWIV (EEIG)1 fejlesztésű program ingyene-
sen letölthető a www.dialang.org oldalról. A 
csomag rendszerigénye annyira alacsony, hogy 
futtatásának az internetkapcsolat az egyetlen 
valódi feltétele. Bár telepítéskor a szoftver 
figyelmeztet, hogy bizonyos azonosítókra is 
szükségünk lesz a használathoz, a beállításokat 
automatikusan elvégzi: a számítógép újrain-
dítása után minden készen áll nyelvtudásunk 
felmérésére.

A program segítségével öt nyelvi terület-
ről kaphatunk átfogó képet. A szókészleti  
alapú szintfelmérő durva rostaként szolgál 
a hallott vagy olvasott szöveg értésének, 
az írásnak, a nyelvtani szerkezetek, illetve 
a szókészlet ismeretének pontos felmérése 
előtt. Az eredmények ismertetése után további 
segítséget kaphatunk hiányosságaink pótolha-
tóságával, általában véve a nyelv használatával 
kapcsolatban.

Lássuk a működést egy példán keresztül. A 
DIALANG ikonra kétszer kattintva a program 

elindítása után ki kell választanunk, hogy a 14 
lehetséges nyelv közül melyiken jelenjenek 
meg az utasítások. Az angol, dán, finn, fran-
cia, görög, holland, ír, izlandi, német, norvég, 
olasz, portugál, spanyol és svéd nyelvek mel-
lett a magyar, sajnos, nem szerepel; a 2001-ben 
kiadott szoftver készítői csak az Európai Unió 
hivatalos nyelveire gondoltak.

Nincs szükség sokszáz oldalas kalauzok 
elolvasására a program működtetéséhez, 
ehhez egyértelmű utasításokat kapunk a teszt 
kitöltése előtt. Sok esetben a CD- és DVD-
lejátszókról már ismert jelekkel találkozunk, 
és színkódok is segítik tájékozódást.

Az opcionális szókészleti előszűrőben 
három csoportban összesen 75 szóról kell 
eldöntenünk, hogy azok létező vagy kitalált 
alakok-e. Már itt rövid leírást kapunk a glo-
bális nyelvi szintünkről. Ezek után léphetünk 
a kiválasztott, egyenként harminc kérdéses 
részfeladatra, feladatokra.

Személyes tapasztalatom az angol, a francia 
és a spanyol nyelvre terjed ki. Francia alapfokú 
nyelvvizsgám birtokában elbizonytalanított, 
hogy az unalmas és hosszú szintfelmérőn az 
elérhető 1000 pontból a legalsó, 1–100 pontot 
elért mezőbe kerültem. Ez három fokozattal 
alacsonyabb, mint a vélelmezett tudásom, 
és a teljesen kezdők közé sorolt. A nyelvtani 
szerkezetek tudását felmérő, harminc kérdést 
tartalmazó teszt értékelése a várt B1 szintet 
mutatta. A spanyol felmérés eredményezte a 
legnagyobb szórást: a szintfelmérő B1 alap-
fokra szintezett, a szókészleti tudásomat B2 
középszintben állapította meg, a nyelvtanomat 
pedig C1 felső szintre mérte. Ezt a nyelvi tudás 
nem homogén felépítését figyelembe véve is 
túlságosan széles spektrumnak találom.

Angoltanárként legmegalapozottabban  
természetesen ennek a nyelvnek a mérését 
tudom megítélni. Eltérő stratégiákat alkal-
mazva úgy tűnik, a szintfelmérőn akkor 
kaphatjuk a legmegbízhatóbb képet, ha az 
utasítá soktól eltérően nem azokat a szavakat 
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jelöljük be létezőnek, amelyek nem szegnek 
meg semmilyen általunk ismert alaktani, 
hangrendi vagy más szabályt, hanem azokat, 
amelyeket ténylegesen ismerünk. A széles 
skálát felölelő, feleletválasztós, szórendépítő 
és kiegészítendő feladatokból álló nyelvtani 
felmérő egyetlen hátránya, hogy amennyiben 
elég magas szinten bírjuk az angolt, találha-
tunk olyan szerkezetet, amely nem szerepel 
a felsorolt opciók között, pedig elfogadott 
alak. Gondoljunk például tanácsadás, illetve 
kritika megfogalmazásakor az ought to alakra 
a should mellett. Az olvasási rész az alapossá-
ga miatt hosszadalmasnak tűnhet, különösen, 
ha teljes körű felmérést szeretnénk. A hallott 
szöveg értése és az írás egyedülállóan hasz-
nos részek.

Sajnálatos, hogy számos tervezési és 
kivitelezési hiba nehezíti meg a tesztalany 
feladatát. Az ablak mérete nem változtatható, 
ezért esetenként a kérdések vége vagy egy 
megadott felhasználandó szó már nem látható 
a mezőben. Előfordulhat tehát, hogy csak a 
teszt kitöltése után, a kulcsból tudjuk meg, 
mi lett volna a feladat. Nincs lehetőségünk 
rontott válasz javítására sem, ha már tovább-

haladtunk. Talán az is szerencsés lett volna, 
ha a tervezők nemcsak a helyes választ adják 
meg a kulcsban, de a pontozási rendszert is. 
Érdekes lenne tudni, hogy bármelyik két hiba 
C2 szintről C1-re minősíti-e le a produkciót, 
vagy vannak súlyozott kérdések.

Összességében a DIALANG hasznos mé-
rőeszköz lehet a Közös Európai Referencia-
keret szerinti nyelvi szint meghatározásához. 
Használatát elsősorban azoknak az érdeklődő 
nyelvtanulóknak ajánlom, akik nincsenek sem 
nagyon magas (C2), sem túlságosan alacsony 
(A1, A2) szinten, rendelkeznek megbízható 
internetkapcsolattal, és idejük vagy lakhelyük 
nem teszi lehetővé a személyes kapcsolat-
felvételt nyelvtanítással foglalkozó intézmé-
nyekkel. A program azonnali visszajelzései 
az otthoni, tanár jelenlétét nélkülöző tanulást 
is lehetővé teszik.

JEGyZETEK

1 EWIV = Europäische Wirtschaftliche Interes-
senvereinigung; EEIG = European Economic Inter est 
Grouping

SZErKESZTõI lEvElEZÉS

2006/2. számunkban megjelent Golubeva Irina „Ezer mérföldes utazás” című interjúja 
Michael Byram professzorral. Az interjú angol nyelven készült, a fordító neve sajnálatos 
módon lemaradt. A szöveget Simon Orsolya fordította magyarra.

Ugyancsak a 2006/2. számban tévesen közöltük Petneki Katalin munkahelyét. Helyesen: 
Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Német Nyelvészeti Tanszék.

Mindkét érintettől elnézést kérünk! – A szerk.
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A XIII. évfolyam 1. számának szerzõi

BARTA PÉTER, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Francia Nyelv 

és Irodalom Tanszék (bar13846@iif.hu)

CSERHÁTINÉ ÁCS ADRIENN, Ady Endre Szakközépiskola, Szekszárd (cserhati@tolna.net)

FODOR ISTVÁN, Köln

HARDI JUDIT, Kecskeméti Fõiskola, Tanítóképzõ Fõiskolai Kar (hardi.judit@tfk.kefo.hu )

HOPPA ENIKõ, Pécsi Tudományegyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program  

(enikoit@yahoo.it)

HRISZTOVA-GOTTHARDT HRISZTALINA, Pécsi Tudományegyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori 

Program (xpucu@freemail.hu)

JÓZSA JUDIT, Pécsi Tudományegyetem, Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék (judit0127@gmail.com)

LESZNYÁK MÁRTA, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Tan-

szék (mlesz@pedpsy.u-szeged.hu)

T. LITOVKINA ANNA, Pécsi Tudományegyetem, Illyés Gyula Fõiskolai Kar, Pedagógusképzõ Intézet, 

Szekszárd (litovkin@terrasoft.hu)

LUKÁCSI ZOLTÁN, Dover Nyelvi Centrum, Budapest (lukacsiz@t-online.hu)

MÁGOCSI ABIGÉL, Viad Trade Kft., Nagyszõlõs, Ukrajna (abigel@list.ru)

NÁDOR ORSOLYA, Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék 

(nadororsolya@krea.hu)

POLETTO, GIAMPAOLO, Pécsi Tudományegyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program 

(g.poletto@yahoo.it)

H. SZABÓ SÁRA, Kaposvári Egyetem, Csokonai Pedagógiai Fõiskolai Kar 

(sarah@csoki.pfk.hu-kaposvar.hu)

SZÉKELY GÁBOR, Nyíregyházi Fõiskola, Német Nyelv és Irodalom Tanszék (szekelyg@zeus.nyf.hu)

VARGHA KATALIN, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar és Összehasonlító Folklore Doktori 

Program (antiproverb@yahoo.com)


