
Rózsavölgyi Edit 

a Web 2.0 kihívása az idegennyelv-oktatásban  
a nyelvhasználói készségek fejlesztése terén*

1. Bevezetés

Az utóbbi évtizedben lényegesen megváltoztak ismereteink megosztásának 
körülményei az internet, s különösen a Web 2.0 közege által rendelkezésünkre bo-
csátott eszközök1 használatával. Ez utóbbiak, azon túl, hogy bármilyen információt 
pillanatok alatt szolgáltatnak, forradalmasították az emberek közötti kommuniká-
ciót és együttműködést, abban az esetben is, ha földrajzilag egymástól igen távol 
elhelyezkedő személyekről, illetve csoportokról van szó. Az új technológia jól alkal-
mazható az oktatás terén is, elsősorban az idegen nyelvek tanításában, ahol lassan, 
de biztosan teret nyer.  

A technológiai forradalommal párhuzamosan az idegen nyelvek oktatásának 
és elsajátításának módszertana területén is hatalmas átalakulás ment/megy végbe. 
Milyen pozitívumokat hozhat magával az új technológiák használata az oktatás-
módszertan és a nyelvtanítási/nyelvelsajátítási stratégiák terén? Erre az alapkérdésre 
keressük a választ, a lefrissebb idevágó szakirodalom felhasználásával, ill. egy Web 
2.0 közegében lefolytatott kísérleti projekt tapasztalatai alapján.

2. A „Danubadria” eTandem projekt

Danubadria a neve egy eTandem keretein belül szervezett, idegennyelv- és kul-
túra-elsajátítást célzó kísérleti projektnek, amely a Duna és az Adria közötti régión 
belül négy egyetem (Pécs, Novi Sad, Velence és Padova) részvételével valósult meg 
2011-ben. A tandempárokat egyrészt magyarul tanuló, olasz anyanyelvű padovai 
egyetemi hallgatók, másrészt olaszul tanuló, magyar anyanyelvű magyarországi 
és vajdasági egyetemisták alkották. A velencei egyetem egy PhD-hallgatója volt a 
program koordinátora és egyik tutora. 

A tandem hatékony kooperatív tanulási módszer, amely tanulópárok együttmű-
ködésén alapul. Ideális esetben a partnerek kompetenciája (tudása, kommunikatív 

1 Blogok, wikik, videomegosztó portálok, általában azon közös felhasználói felületek a világhálón, amelye-
ket maguk a használók hoznak létre.
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és szociális készsége stb.) azonos / hasonló szintű, ami lehetővé teszi a tanári és ta-
nulói szerepek egymás közötti fölcserélhetőségét. Így mindkét fél egyenlő / hasonló 
arányban profitál a közös munkából, amelyből ugyancsak egyenlően / hasonlóan 
veszik ki a részüket (Petriné 2006).

Az eTandem egymástól távol élő partnerek között hoz létre kapcsolatot az in-
ternetes kommunikáció által – azzal a céllal, hogy fejlessze az idegen nyelvi és az 
interkulturális kommunikációs képességeket. Különösen előnyös és gazdaságos 
megoldás azon diákok számára, akik egyébként nem tudnak vagy nem akarnak 
hosszabb időt külföldön tölteni, és nincs alkalmuk más módon interkulturális kom-
munikációban rendszeresen részt venni. 

Az aszimmetrikus kapcsolat, azaz hogy az egyik fél anyanyelve a másik fél 
számára a tanulandó idegen nyelv, egyenlő arányban bizonyul nyelvi és kulturális 
előnynek, illetve hátránynak mindkét fél számára, hiszen ha megfelelően működik az 
eTandem, ugyanannyi ideig használja a két fél a két szóban forgó nyelvet. A kettős, 
tanári/tanulói szerepből adódóan, amelyet felváltva öltenek magukra a tandemben 
résztvevők, a diákok könnyen azonosulni tudnak a társukkal, amikor segíteniük kell 
őt valamiben, vagy társuk munkáját kell javítaniuk, értékelniük. Tisztelik a másik 
személyiségét, erőfeszítéseit, s ugyanezt várják el, amikor megfordul a kocka, s ők 
kerülnek tanulói szerepbe. Mindkét fél ugyanúgy megtapasztalja, érzékeli a nyelvi 
nehézségeket és a kulturális különbségeket, s hajlandó és képes olyan stratégiákat 
alkalmazni, amelyek a teljesítményre fektetik a hangsúlyt, s nem a hibákra (Rózsa-
völgyi–Guglielmi 2011). A sikeres kommunikáció része a hatékony üzenetváltáson 
túl a jól működő emberi kapcsolat. Az eTandem feltételei e tekintetben is igen ösz-
tönzően hatnak a diákokra.

A Danubadria program működési protokollja a következőképpen jellemezhető:

TECHNOLóGIAI 
HÁTTÉR

I. Wiki típusú PBworks platform, ahova a projektben résztvevők 
jelszóval léphettek be:
1. Fórum tere az eTandem résztvevőinek szocializációs helye volt
2. online tanulófelületén történt a tandem-anyagok, feladatok, 

munkák tárolása, javítása, értékelése.
II. Kétirányú nyelvi kommunikációt elősegítő telekommunikáció 

hálózatok használata:
1. Skype alapú audio-/videokonferencia (beszédkészséget/

beszédértést fejlesztő rendszer)
2. e-mail (írás- és olvasási készséget fejlesztő rendszer)
3. chat (hibrid/kétoldalú rendszer, ahol a kommunikáció írásban 

történik, de a beszélt nyelv jellemzőivel)

MUNKA- 
MóDSZER

Feladatközpontú (task-based), önszabályozott tanulás a tandempartnerrel 
és a tutorokkal való együttműködésben. Ugyanazt a feladatot minden 
tandempár 7–14 nap közötti idő alatt készítette el.
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KIVITELEZÉSI 
ÖSSZIDŐTARTAM

A 2010/2011-es tanév első félévében történt a projekt előkészítése, 
második félévében a kivitelezése.

ÉRTÉKELÉS
Padova és Novi Sad esetében az intézményesített oktatás része volt.
A pécsi diák önként, helyi tanárai támogatása nélkül vett részt a 
programban; a projekt tutoraitól kapott értékelést.

Az eTandem számos elemzésre méltó aspektusa közül ebben a tanulmányban a 
nyelvhasználói készségek egyik legfontosabb elemét alkotó interkulturális kompe-
tencia kialakításában, fejlesztésében gyakorolt szerepére összpontosítunk. 

3. Új követelmények az idegennyelv-oktatásban 

A technológiai fejlődés eredményei és a globalizáció szükségletei új ösztönzé-
seket adtak az oktatásnak, ugyanis a kommunikációs, a nyelvhasználói készségek 
kerültek egyértelműen előtérbe. Ha a nyelvhasználatot úgy értelmezzük, mint tár-
sas kapcsolatteremtést, elengedhetetlenné válik, hogy a beszélők rendelkezzenek a 
nyelvi kompetencián túl olyan kulturális ismeretekkel is, amelyek sikeressé teszik 
kapcsolataikban. Ez a tény újraértelmezi az idegennyelv-oktatást és -tanulást, ugyan-
is egy új nyelvi kód elsajátításán túl részévé válik a másság meglátása, a világ új 
perspektívában való érzékelése, ami aztán visszahat a tanuló saját kulturális énjére. 
Szélesebb társadalmi keretekben gondolkodva az idegennyelv-oktatás kulcsfontossá-
gú szerepet kap, hisz olyan interkulturális kommunikációs készségek birtokába kell 
juttatni a diákokat, amelyek által a XXI. században eredményesen érintkezhetnek 
másokkal, és képesek a másságot inkább előnynek, mint hátránynak értékelni. 

Kultúránk határozza meg azt, ahogyan látjuk a világot. A dolgokat saját kul-
turális beállítódásunkon keresztül szemléljük, és hajlamosak vagyunk másokat 
bírálni saját elvárásaink és föltételezéseink alapján, ami nem kedvez a kultúraközi 
kapcsolatok kiépítésében – főleg akkor, ha a szóban forgó kultúrák lényegesen el-
térnek egymástól. Ezért kell különösen nagy hangsúlyt fektetnünk azon képesség 
kialakítására és fejlesztésére, amely lehetővé teszi, hogy valaki hatékonyan tudjon 
kommunikálni idegen nyelven a saját kultúrájától eltérő kultúrájú emberekkel, azaz 
rendelkezzen interkulturális kommunikatív kompetenciával (Lawrence 2010, 33; 
O’Dowd 2006, 86).

3.1. Interkulturális kommunikatív kompetencia
A globális kommunikációs hálózat alkalmazásának köszönhetően a távkap-

csolatokat kiaknázó tanulási/tanítási módszerekkel foglalkozó szakemberek tekin-
télyes része az interkulturális kommunikatív kompetencia Michael Byram (1997) 
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által megalkotott modellje alapján dolgozik, kutat. Byram szerint a következő öt, 
egymással összefüggő komponens szükséges a sikeres interkulturális kommuni-
katív kompetencia kialakításához: (1) hozzáállás, (2) tudás, (3) a fölfedezés és az 
interakció képessége, (4) az értelmezés és elvonatkoztatás képessége, (5) a kritikus 
kulturális tudatosság kialakulása.

A hozzáállás olyan attitűdöket foglal magába, mint a kíváncsiság és nyitottság 
a más iránt, a más tisztelete.

A tudás ebben a kontextusban a kapcsolatteremtésre és –megtartásra vonatkozó 
tájékozottságot jelenti; egyrészt a szóban forgó nyelveket beszélő társadalmi cso-
portok és kultúrájuk tényszerű ismeretét, másrészt a kapcsolatteremtés és -fenntartás 
helyénvaló, mind egyéni, mind társadalmi szintű módozatainak ismeretét a szóban 
forgó kultúrákban, illetve ezen ismeretek alkalmazásának képességét az idegen nyel-
vet anyanyelvként beszélő, más kultúrához tartozó partnerrel való interakcióban.

A fölfedezői képesség olyan helyzetekre vonatkozik, amikor valakinek kevés 
már meglévő tudása van a másik kultúráról, vagy a kapcsolatban lévő felek képte-
lenek elmagyarázni, megértetni a másikkal valamilyen olyan jelenséget, amely saját 
maguk számára természetes és kézenfekvő. Ilyenkor fel kell ismernünk ezen tények, 
események stb. jelentőségét a másik kultúrában, és megpróbálni értelmezni őket, 
hogy miként hatnak, milyen viszonyban állnak a másik kultúra egyéb tényezőivel. 
Fölfedezzük és megértjük az eltérő kultúrában használatos bizonyos magatartások-
nak tulajdonított szimbolikus értelmet. A fölfedezés egyik fontos csatornája a társas 
érintkezés. Byram értelmezésében az interakció képessége azt jelenti, hogy valaki 
megfelelő hozzáállással, az ismeretei birtokában fel tudja használni képességeit va-
lós idejű, ott és akkor folyó kommunikációban, hogy megértse azokat a célzásokat, 
feltevéseket, amelyek az idegen nyelvű szöveg hátterében ott vannak, azonosítani 
tudja a sorok között megbúvó, jelenkori vagy múltbéli kulturális ideológiákhoz kap-
csolódó utalásokat, s ezeket vonatkoztatni tudja a saját kultúráját átszövő hasonló 
vagy eltérő világnézetekhez. Ugyanakkor az interakció képessége azt is magában 
foglalja, hogy ismerjük és használni tudjuk azokat a társadalmi szokásokat (mind a 
saját, mind partnerünk kultúrájában), amelyek szükségesek ahhoz, hogy létrehozzuk 
és megfelelően működtessük kapcsolatainkat a másik kultúra képviselőivel.

Az értelmezés és elvonatkoztatás képességét alkalmazva tudunk összefüggésbe 
hozni dolgokat: tudnunk kell értelmezni egy másik kultúrából származó szöveget, 
eseményt stb. úgy is, hogy saját kultúránkra vonatkoztatjuk őket. Képeseknek kell 
lennünk arra, hogy egy kultúra által meghatározott (és nem abszolút) perspektívá-
ban gondolkodjunk, hogy felismerjük a kultúrák eltéréséből adódó félreértéseket és 
kommunikációs problémákat, hogy közvetíteni tudjunk bizonyos jelenségek eltérő, 
számunkra következetlennek tűnő, esetleg ellentmondó aspektusai között. Mindezt 
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tehetjük a már meglévő tudásunkra alapozva, és nem feltétlenül kell aktivizálnunk 
valós idejű kommunikációs helyzetekben.

Az előző négy összetevő működése ideális esetben lehetővé teszi egy ötödik 
aktivizálását, a kritikus kulturális tudatosságét, amely a másság nyílt értékelésében 
nyilvánul meg, és politikai orientációhoz is vezethet (Dooly et al. 2008, 56-60). Mint 
ismeretes, Byram modellje szolgáltatta az alapot a CEFR-ben (KER; Európa Tanács 
2001; magyar változat: 2002) a nyelvtudás hat szintjének Európa-szerte egységes 
meghatározásához.2

Az interkulturális kommunikatív kompetencia fenti öt komponense közül a har-
madik, a fölfedezés és az interakció, a valós idejű, ott és akkor folyó kommunikáció 
az, amelyiket hagyományos, osztálytermi tanítás keretében nem vagy csak nagyon 
nehezen lehet aktivizálni (Belz 2007).

Az interkulturális kompetencia létrejöttéhez kritikus vizsgálat tárgyává kell 
tennünk a saját kultúránkat ugyanúgy, mint a célnyelvi kultúrát – mind érzelmi, 
mind kognitív oldalról, mind pedig készségeink felől közelítve. Rendelkeznünk kell 
interkulturális érzékenységgel, azaz arra való hajlandósággal, hogy felfogjuk és 
értékelni tudjuk a kulturális különbségeket. Nem hiányozhat belőlünk az interkul-
turális tudatosság, az interkulturális kompetencia kognitív aspektusa, amely arra 
vonatkozik, hogy valaki megérti és tiszteletben tartja azokat a kulturális konvenci-
ókat, hallgatólagos megállapodásokat, amelyek befolyásolják a gondolkodásmódot 
és a viselkedést. Végül pedig az interkulturális kompetenciának a viselkedésben 
megmutatkozó vetületével kell rendelkeznünk, az interkulturális képességgel 
(know-how), vagyis annak a módszertárnak, technikai ismereteknek az összességé-
vel, amelyre egy interkulturális kapcsolatteremtést föltételező helyzetben szükségünk 
van (Dooly 2008, 17).

3.2. Az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztése az oktatásban
A CEFR (Council of Europe 2001), közismert magyar nevén a Közös Európai 

Referenciakeret (KER), amely az idegennyelv-oktatásban és a nyelvi kompeten-
cia értékelésében alapvető útmutató Európában, az interkulturális kommunikatív 
kompetenciát mint az idegennyelv-tanulás egyik legfontosabb célját jelöli meg. 
Általánosságban elmondható azonban, hogy bár az interkulturális dimenzió fon-
tosságának hangsúlyozása mellett, de még mindig a nyelvi kompetencia fejlesztése 

2 A – Alapszintű nyelvhasználó (Basic User): A1 Minimumszint (Breakthrough), A2 Alapszint (Waystage)
 B – Önálló nyelvhasználó (Independent User): B1 Küszöbszint (Threshold), B2 Középszint (Vantage)
 C – Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient User): C1 Haladó (Effective Operational Proficiency), C2 Mester-

fok (Mastery)
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áll a nyelvtanítás középpontjában. Az új, európai és országos szintű interkulturális 
oktatási irányelvek ellenére az interkulturális nevelés általában a kultúra egy-egy 
kiválasztott szegmensének (kulturális szokások, hagyományok, tipikus termékek 
stb.) tényszerű bemutatásában merül ki, s gyakran a célnyelv tanulásától elszi-
getelten történik, ugyanakkor a kultúraoktatásban is érvényesül a nyelvtanulásra 
általánosan jellemző eredményközpontúság. Az effajta kultúrakezelés veszélye az, 
hogy sztereotípiákat teremt, és túlságosan leegyszerűsít, megakadályozva azokat a 
tanulási stratégiákat, amelyek a nyelv és a kultúra együttes elsajátításával, és ennek 
következtében egy teljesebb kulturális tudatosság kialakulásával elősegítik, hogy a 
tanulók eredményesen tudjanak kommunikálni egy új nyelvi és kulturális közegben 
(Lawrence 2010, 23; Paige et al. 2003). 

Az interkulturális kommunikatív kompetencia kialakításának igénye ugyan 
fölmerül mint követelmény az idegennyelv-oktatásban, megvalósítására vonatko-
zóan azonban kevés irányadás áll rendelkezésünkre. A tanár többnyire magára van 
hagyatva a feladattal, hogy kiegészítse a célnyelvi tudást a kulturális eltérésekre 
vonatkozó ismeretekkel, és elősegítse az interkulturális tudatosság kialakulását és 
fejlődését a tanulókban. A nyelv és a kultúra integráltan történő tanításának legha-
tékonyabb módja a tapasztalati tanítás / tanulás. Lehetőséget kell adni a diákok szá-
mára, hogy személyesen vagy virtuálisan találkozhassanak az általuk tanult idegen 
nyelv anyanyelvi beszélőivel, és ezáltal élményszerűen sajátíthassák el a nyelv és 
a kommunikáció interkulturális dimenzióját (Holló 2008; Lázár 2011). A tandem / 
eTandem nyelvtanulás lehet a megoldás. 

3.3. A tanulói autonómia kérdése
A modern oktatásmódszertan legfontosabb újdonsága a nyelvtanuló személyé-

nek a figyelem középpontjába való állítása. Ennek az innovációnak két oka van: 
(1) megváltoztak a nyelvelsajátítás céljai; a társadalom új követelményeket rótt az 
oktatásra (befolyásolva annak módozatait); (2) a nyelvtanulás folyamatára vonat-
kozó ismereteink lényegesen bővültek a kognitív pszichológia, a szociológia, az 
elméleti és alkalmazott nyelvészet terén végzett kutatások következtében, s ezek 
útmutatásai a tanulói autonómiára mint a tanítás / tanulás egyik fő céljára irányí-
tották a figyelmet. 

A tanulói autonómia fogalmával való szembesülést ma már nem kerülhetjük 
meg. Megvalósítása / megvalósulása viszont alapvetően befolyásolja a tanítás gya-
korlatát, és óhatatlanul átalakítja a hagyományos oktatói kereteket. A nyelvelsajátítás 
mindkét főszereplőjére, a tanárra és a tanulóra is új szerepek, új feladatok várnak. 
Az oktatómunkát egyre kevésbé tekinthetjük kizárólag tantermi képzésnek, ahol az 
ismeretek egyirányú átadása történik a tanár részéről.
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Minden nem hagyományos tantermi (a tanár mint ismeretosztó – a diák mint 
ismeretbefogadó) tanulási mód azon alapul, hogy a diák maga irányítja a tanulását, 
maga vállal felelősséget érte. Ez az alapja a tanulói autonómiának, ami a tandem-ke-
retek közötti tanulás egyik alappillére. A tanulói autonómia nem azonos az önálló 
tanulással. A következő képességeket foglalja magába (O’Rourke 2007): (1) leválás; 
(2) kritikus elmélkedés és tudatosság (hol tartok a nyelvtanulásban, mi a célom, 
hogyan, milyen eszközökkel akarom elérni a célom; stb.); (3) határozatképesség 
(a tapasztalataim alapján változtatok a célkitűzéseimen és az eszköztáramon); (4) 
önálló cselekvés. 

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy az önszabályozott tanulás, amely a 
diákot képessé teszi arra, hogy kialakítson egy szokássá váló tanulási stratégiát 
és stílust, a partnerekkel való együttműködés függvénye. A közös elmélkedésre 
és értelmezésre, problémamegoldó gondolkodásra és kooperatív munkálkodásra 
késztető feladatok építő egymásrautaltsága bizalomépítő erejű, pozitív hatással van 
a személyiség fejlődésére, reálisabb önértékelés motiválójává válik. A kölcsönös 
függésben, de megosztott felelősséggel és egyéni számonkérhetőséggel végzett ta-
nulás szorongásmentes, szellemileg ösztönző, nagyobb kockázatvállalásra serkenti 
a nem anyanyelvi beszélőt, egyben növeli szociális és kooperációs képességeit. 
A másság megismerése elősegíti a toleranciaképesség kialakulását / fejlődését, az 
eltérő kulturális értékek elfogadása során a tanuló kipróbálhatja empátiás adottsá-
gait, konfliktuskezelő rátermettségét. Ezen készségek gyakorlása elengedhetetlen, 
hisz a mai társadalmak működése kooperáció nélkül elképzelhetetlen. Ismeretük 
pozitívan befolyásolhatja a tanulók későbbi személyes, társadalmi és anyagi érvé-
nyesülését. 

A tanulói autonómia kialakításában/fejlesztésében kulcsfontosságú szerep 
jut a tanárnak. Optimális nehézségi szintű feladatokkal kell szembesíteni a hall-
gatókat, amelyek a fiatalok érdeklődési körét érintik, ugyanakkor valami újat is 
hoznak. A feladatoknak elég nehezeknek kell lenniük ahhoz, hogy odaadó mun-
kára ösztönözzék a diákokat, de elég könnyűeknek ahhoz, hogy ha elkötelezetten 
dolgoznak, jó eredményt tudjanak elérni, ami megelégedettséggel tölti el őket. 
A feladatok megoldása során a diákokat választás elé kell állítani: ők döntsék el, 
a munka egy vagy több (a tanár által meghatározott) fázisában vagy módozatában 
hogyan akarnak eljárni (pl. milyen anyagot használnak fel, hogyan használják fel 
a tevékenységek kivitelezéséhez). Jó, ha a munka végső, minősítő szakaszában 
önértékelésre buzdítjuk őket. A reális önértékelést a tanár, illetve a tanulótársak 
bírálataival való szembesülés segítheti elő. A „szabad mozgástér” határait a tanár 
szabja meg diákjai képességeinek és tudásának ismeretében. A választási lehetősé-
gek körét a tanulók előmenetelének, a feladatok nehézségi fokának függvényében 
kell tágítani vagy szűkíteni. 
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4. A Web 2.0 potenciálja a nyelvhasználói készségek fejlesztésében

A modern technológia által rendelkezésünkre bocsátott lehetőségek a tanár egyre 
nagyobb elkötelezettségét, egyre aktívabb részvételét igénylik a tanítás során (Bax 
2011; Reinders–Hubbard 2013). A szakmai és technológiai tudáson túl nemcsak 
megfelelő pedagógiai, módszertani, hanem lélektani ismeretekkel is rendelkeznie 
kell arra vonatkozóan, hogy a diákok hogyan működnek és reagálnak a virtuális tér-
ben, képesnek kell lennie arra, hogy meghallja a tanulók szavát, hogy a hallgatókban 
érdeklődést keltsen, ösztönözze intellektuális kíváncsiságukat, fenntartsa motivá-
ciójukat. Ugyanakkor ügyes szervezőnek is kell bizonyulnia, aki olyan logisztikai 
bázist tud kialakítani a virtuális térben, amely a diákok számára egy új perspektívát 
nyitó, de megfelelően behatárolt keretek között ad otthont egy kurzusnak. 

A személyre szabott idegennyelv-oktatás, ahol a tanuló áll a figyelem központ-
jában, s a tanár olyan módszereket, eszközöket hivatott találni, amelyek a lehető 
legjobban kiaknázzák diákjai képességeit, és a lehető legnagyobb mértékben felelnek 
a diákok szükségleteire, nem új gondolat, s a legújabb szakirodalomban is teret talál 
(pl. Stickler 2003, Reinders–Hubbard 2013). Saját tapasztalataink csak erősíteni tud-
ják ezen orientáció érvényességét – azzal a kiegészítéssel, hogy az eTandem keretei 
ideálisak az effajta tanításra. 

Az elektronikus médiumok közegében a diákok nagyobb és aktívabb részt vál-
lalnak a tanulásban, mivel közel áll mindennapi gyakorlatukhoz (facebook, twitter, 
social networking sites stb. használata), önállóan közelíthetnek a virtuális tér adta 
lehetőségekhez. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy az internet önmagában nem 
módszer; célravezető kiaknázása a tanár feladata, aki ugyan új szerepkörben (is), 
de legalább ugyanolyan fontos közreműködő a tanításban/tanulásban, mint a ha-
gyományos osztálytermi keretek között volt. A tanár választja ki a tanítási céloknak 
legjobban megfelelő technológiát, ő irányítja a tanulási folyamatok menetét egy 
multimediális eszközök által közvetített kurzus megtervezésével és kivitelezésé-
vel. A távközlési technikák segítségével a diákokkal való érintkezés mértékének 
növekedése lehetővé teszi, hogy a tanár több, pontosabb és aktuálisabb, odavágóbb 
visszajelzést adjon a feladatok kijelölésében, a készségfejlesztési célok kialakításá-
ban és azonosításában, és elmélkedésre késztető megjegyzéseivel elősegítse, hogy a 
tanulók problémamentesen tudjanak alkalmazkodni egy számukra új szociokulturális 
környezethez. Hogy ez megvalósítható legyen, megfelelő tanárképzésre van szük-
ség, s arra, hogy az oktatóknak is lehetőségük nyíljon kipróbálni új módszereket a 
távoktatásban (O’Dowd 2007, 34).

Az eTandem keretei számos olyan előnyt biztosítanak a résztvevők számára, ame-
lyeket hagyományos tantermi oktatás során nem vagy csak részben tudunk biztosíta-
ni, s amelyekre a fentiekben volt módunk kitérni. Most röviden összegezve utalunk 
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azokra a lényeges aspektusokra, amelyek az eTandem által igazi változást, fejlődést 
hozhatnak az idegennyelv-oktatásban, mert mást (is) tanítunk másként. A diák a kö-
vetkező szempontokat tekintve profitálhat az eTandem adta lehetőségekből: 

valódi, hiteles kommunikációs helyzetekben, maga korabeli társakkal, költ-• 
ségmegtakarítással próbálhatja ki a már elsajátított nyelvi elemeket; 
metanyelvi elmélkedésre kényszerül, ami fokozza saját nyelvére vonatkozó • 
nyelvi tudatosságát;
saját tanulási céljaira és szükségleteire összpontosíthat; • 
növelheti tanulási motivációját;• 
hasznot húzhat partnere tudásából;• 
tapasztalatokat szerez a kooperatív munkával a közös célért való küzdés és • 
felelősségvállalás terén;
gyakorlatra tesz szert a társas kapcsolatok, az érzelmek, az empátia kezelése • 
terén;
problémamegoldó gondolkodásra nevelődik;• 
fejleszti interkulturális kommunikatív kompetenciáját;• 
önállóvá válik (a tanulói autonómia kérdése);• 
tökéletesíti önértékelési mechanizmusát, növeli önbecsülését, önbizalmát;• 
fokozza toleranciaképességét; • 
fölkészülhet a hosszú élettartamú tanulásra, amely túlmutat az intézményi • 
kereteken – kialakítva egy szokássá váló tanulási stratégiát és stílust;
gyarapíthatja technológiai tudását.• 
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Rózsavölgyi, Edit
The challenges offered by Web 2.0 tools  

in the improvement of L2 students’ communication skills

This study aims to address the question of how Web 2.0 can be shaped along educational lines. 
Our analysis specifically focuses on what the educational potential of Web 2.0 can be as far as the 
improvement of L2 students’ communication skills are concerned, and on how education can be re-
imagined in the light of the new technologies. 
The outcomes of a semester-long telecollaborative partnership between Italian university students 
studying Hungarian and Hungarian learners of Italian are considered. The operational protocol of the 
initiative called Danubadria was based on the reciprocal dependence and mutual support and was 
characterized by a task-based approach and a wiki counseling platform, in which the eTandem partners 
and their foreign language teachers collaborated.
Web 2.0 tools appear to strengthen fundamental aspects of L2 acquisition and of intercultural 
communicative competence that may be difficult to stimulate in students in traditional classroom 
environments. They may offer scholars a more participatory practice of learning in which individuals 
have increased opportunities to interact.
While asserting the importance of learner autonomy, a major preoccupation in today’s educational 
climate, we claim that on-line collaboration allowed by the Internet cannot replace teachers’ 
contribution. The complexity of Web 2.0 brings along significant challenges and teachers should be 
positioned to play a crucial role in managing this experience.


