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Szoftver

Takács Zoltán

Podcasting és nyelvtanulás

Az internet nyújtotta lehetőségek jelentősen kibővítették a nyelvtanárok és nyelvtanulók eszköztárát. Tanulási és tanítási stratégiákat oszthatunk meg másokkal, online tesztekkel ellenőrizhetjük szókincsünket és nyelvtantudásunkat, blogokkal gyakorolhatjuk és gyakoroltathatjuk az írást, és podcastek segítenek szövegértésünk fejlesztésében.
De mi is az a podcast? A kifejezés a pod (az Apple népszerű zenelejátszójának nevéből) és
a broadcast (közvetítés) szavak összevonásából keletkezett, mostanra kiszorítva a webcast /
netcast változatokat, és interneten közzétett, epizodikus audio- vagy videotartalmat jelent.
A podcast nem élő adás, hanem előre rögzített műsor, mely letöltés után a megfelelő számítógépen, médialejátszón vagy akár mobiltelefonon bármikor meghallgatható, megnézhető
internetkapcsolat nélkül is. Nagy előnye, hogy az új epizódok letöltése teljesen automatizálható egy megfelelő program (ún. „podcatcher”) segítségével. Számos ilyen szoftver létezik, például az Apple iTunes programja (lásd az 1. ábrát), mely egyéb funkciói mellett podcatcherként
is működik, és a www.podcast.com oldalon található bőséges gyűjtemény (lásd a 2. ábrát).

1. ábra: Podcastek az iTunes-ban
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2. ábra: A podcast.com legújabb és legnépszerûbb anyagaiból

A podcastek a legkülönfélébb témákat, műfajokat ölelik fel. A blogokhoz hasonló, naplójellegű adásoktól kezdve az oktatáson és ismeretterjesztésen keresztül a szórakoztatásig minden
stílusban találhatunk hallgatni vagy néznivalót. Nemcsak lelkes amatőrök próbálkozásaival
találkozhatunk, a formátumban rejlő lehetőségek nem kerülték el a média legnagyobb képviselőinek figyelmét sem. Így számos rádiós és televíziós csatorna (például a BBC és a CNN)
műsora érhető el ebben a formában is, sőt egyes produkcióik kifejezetten online terjesztésre
készülnek.
A podcastek sokszínű világa különösen hasznos lehet a nyelvtanulók számára. A hallott
szöveg értése – különösen anyanyelvű beszélőket hallgatva – sok tanulónak jelent komoly
problémát. Ennek orvoslására a hathatós megoldás a gyakorlás, amihez a podcastek kifogyhatatlan mennyiségű autentikus anyagot szolgáltatnak. A témák sokfélesége biztosíthatja a legkülönfélébb érdeklődésű nyelvtanulók motiválását is. Az elérhető podcastek túlnyomó többsége angol nyelvű, de rövid keresés után éppolyan könnyen akadhatunk spanyol, francia vagy
orosz podcastre, mint mandarin kínai vagy akár cymraeg (walesi) nyelvűre.
Kimondottan nyelvtanulás céljából is számos podcastet találhatunk. Egy példa, amit már
magam is sikeresen alkalmaztam tanítványaimnál: a www.bbc.co.uk/podcast weboldal gazdag
kínálatában (lásd a 3. ábrát) több olyan anyag is található, melynek nyelvezetét az angolt tanu-
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lókat figyelembe véve alakították ki. A Talk About English 20 perces epizódjai a mindennapos
nyelvhasználat szókincsének és nyelvtanának gyakorlásában segítenek; a 6 Minute English
rövidebb adásai egy-egy témát járnak körül hat percben; az Academic Listening pedig kifejezetten angol nyelvterületen tanuló külföldi egyetemistáknak készült.

3. ábra: A BBC epizódjai

Miért jó tehát a podcasting? Az internetes műsorszórás legfőbb előnyei közül csak hármat
emelnék ki:
1. Automatizáltság: ha feliratkozunk egy podcastra, a legfrissebb epizódokat számítógépünk magától letölti. A felhasználót nem köti az élő adások műsorrendje: akkor hallgatja,
nézi kedvenc podcastjét, amikor csak szeretné.
2. Mobilitás: a podcastek a különböző médialejátszók, telefonok által támogatott legnépszerűbb audio- és videoformátumokat használják, így a legtöbb mobileszközzel használhatóak.
3. Sokszínűség: mindegy, hogy kit milyen téma érdekel, biztosan talál olyan podcastet,
amely felkelti figyelmét. Nyelvtanulók számára külön előny, hogy még az egyéb célból
készített idegen nyelvű műsorokat is használhatják nyelvi ismereteik bővítésére.
Mindenkinek javaslom, hogy fedezze fel magának a podcasting izgalmas világát, akár tanulni, akár kikapcsolódni szeretne.

