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I. A doktori értekezés előzményei és célkitűzései 

Bevezetés 

A multimédia és a közösségi hálózatok észrevétlenül – s egyre jobban - a 

mindennapi életünk részévé váltak. Ami tegnap még újdonság volt, az 

ma már megszokott, holnap pedig lehet, hogy elavultnak gondoljuk. Az 

internet az elmúlt 8-10 évben kezdett egyre jobban a közösségi 

megoldások irányába tolódni, s úgy tűnik ez a folyamat napjainkban 

egyre csak gyorsul. Már beszélünk az új webről, ami a szemantikus 

internet kora lesz, ez a web 3.0. (Hendler 2009)* Ennek ellenére úgy 

érzem, a nyelvtanulásban (és a nyelvoktatásban hasonlóan) nem 

használjuk ki a web 2.0-ban rejlő lehetőségek töredékét sem. 

Ami tegnap a szótár, a nyelvtankönyv, a tesztfüzet, a magnókazetta, a 

hanglemez, a VHS videó, vagy akár a multimédiás oktató CD ROM volt, 

az ma már mind ott rejtőzik egy virtuális ablakon (egy eszköz 

képernyőjén) túl, egyszerre, bárhol és bármikor, szinte a világ összes 

nyelvén. (Szakadát 2007)* Ki sem kell mozdulni otthonról, ha 

anyanyelvű emberekkel szeretnénk találkozni. Beszélgetni velük, látni 

őket, érezni az élő nyelv ritmusát, akcentusát, dinamikáját, 

gondolatfűzését. 

Dolgozatomban áttekintettem a számítógéppel támogatott nyelvtanulás 

főbb állomásait, fejlődésének történetét, jelen és jövőbeli várható 

irányait. Mivel a számítógéppel vagy – mondjuk inkább – a 

technológiával támogatott nyelvtanulás elképzelhetetlen a multimédia 

által biztosított megjelenési, leképezési lehetőségek és formák nélkül, 

ezért külön fejezetben foglalkoztam a média és a multimédia 

jelenségével. A technológia, a multimédia, és a nyelvtanulást támogató 

közösségi implementációk között a hidat a számítógépes nyelvészet 

eredményei és megoldásai képezik. Ezért főként az ilyen jellegű 

kutatások eredményeit összegezve és felhasználva kerestem a 

nyelvtanulási hatékonyság növelésének lehetőségeit. Emellett a 

közösségi nyelvtanulás internet kínálta lehetőségei közül próbáltam 

néhány konkrét implementációt megvizsgálni és bemutatni, az elméleti 

alapoktól kiindulva, egészen a gyakorlati megvalósulásokig. Olyanokat, 
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amelyek a sok-sok megjelenés közül valamiért érdekesek, vagy 

népszerűek. Úgy gondolom, hogy ezek a nyelvtanulást támogató 

interaktív lehetőségek akár a szabályozott oktatás keretei mellett is igen 

eredményes és hatékony segítségek lehetnek mind a tanulás 

megkönnyítésében, mind a gyakorlás terén, persze ha okosan használjuk 

a közösségi hálózatok nyújtotta pozitív előnyöket. Végezetül a 

nyelvtanulási stratégiák közösségi leképezéseit vizsgáltam, majd 

eredményeim összegzéseként bemutatom a nyelvtanulás támogató 

eszközei, elemei és rétegei közötti hatékonyság növelő tényezők, 

összefüggések modelljét.  

Tudjuk, hogy a nyelvtanulás nehéz és hosszú folyamat, de úgy 

gondolom, ennyire könnyű és szórakoztató sosem volt. Hogy mennyire 

leszünk sikeresek benne? A lehetőségek adottak, egyre jobban rajtunk 

múlik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* A bevezetés irodalomjegyzékét lásd a 70. oldalon.  
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Motiváció 

Egy szakmai konferencián adtam elő gondolataimat a számítógépes 

nyelvoktató rendszerek hatékonyság növelési lehetőségeiről. A 

multimédia, az internet és a közösségi nyelvtanulás, mint támogató 

tanulást-segítő platformok irányából is körbejárva a témát. A 

prezentációban mindezen megközelítésből modellezni próbálva az 

alapvető összefüggéseket. Az előadásom után a hallgatóság egyik tagja, 

az elmondottakkal egyetértve, az alábbi egyszerű kérdést tette fel. 

„Mindezek után, tudná e modellezni azt a folyamatot, amelyben egy 

gyermek 3-4 év alatt megtanul beszélni egy nyelvet, - úgy hogy előtte 

semmilyen más nyelvet nem beszélt, - a szüleitől és testvéreitől, akik 

ráadásul semmilyen nyelvészi, vagy pedagógusi előképzettséggel nem 

rendelkeznek?” 

A kérdés feltevését nagyon kézenfekvőnek, megválaszolását viszont 

nagyon nehéznek éreztem. A beszélgetésbe egyre többen 

bekapcsolódtak, és mindenkinek megvolt a nagyon határozott és 

egyértelmű véleménye arról, hogy azt a korszakot, ami az anyanyelv 

megtanulását jelenti életünkben, effektivitásban felülmúlni később 

rendkívül nehéz, vagy csak hatalmas erőfeszítések árán lehetséges. 

Tehát: minden előképzettség nélkül egy átlagos gyermekből, pár év alatt 

önálló kommunikációra képes egyén lesz úgy, hogy mindenféle szakmai 

irányítást mellőzve tanul meg egy nyelvet beszélni, mondhatjuk: 

anyanyelvi szinten. 

Akkor elhatároztam, ezen egyszerű gondolatmenetet folytatva 

megvizsgálom, tudnék e valami kapcsolódást találni a gyermekkori 

(anya)nyelv elsajátítás, valamint a kutatásaim tárgyát képező 

számítógépes nyelvtanulás, a multimédia és a nyelvtanulást támogató 

különböző számítógépes médiaplatformok között. Ha csak egyszerű 

elemi ötleteket tudnánk meríteni az előzőekben említett, kétségkívül 

sikeres tanulási folyamatból, amelyek aztán a nyelvoktató felület 

hatékonyságnövelésének tanulmányozásakor vagy későbbi 

modellezésekor eredménnyel felhasználhatók, akkor olyan új 

kapcsolódási pontokra és összefüggésekre tennénk szert, amely a modell 

létezését vagy elemeinek igazolását alátámaszthatná. 
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Az előbbi fejezetekben leírt gondolatmenetet folytatva az alábbi konkrét 

kérdések fogalmazódnak meg bennünk. 

Hogyan tanulja meg a gyerek az anyanyelvet? 

Milyen tényezők segítik a folyamatot?  

Miért olyan hatékony ez a tanulási folyamat? 

Válaszokat természetesen – kis gondolkodással – mindenki tud adni, 

sokféle ötlettel. Azért lesz számunkra mégis kiemelten érdekes ez a 

kérdés, mert kutatásomban a számítógéppel támogatott nyelvtanulás 

hatékonyság növelési lehetőségeit vizsgálom, különös tekintettel a 

multimédiára és a közösségi lehetőségekre. A gyermek valós környezete 

ugyanúgy azokra az ingerfelvevő szervekre hat (látás, hallás), mint a 

multimédia különböző megjelenései. Valamint az egész tanulási 

folyamat közösségi (szűkebb-tágabb család, játszótársak, gyermek 

közösségek, idegenek), mint ahogy a virtuális világ közösségi tereiben 

létrejövő kapcsolati megnyilvánulások, diszkussziók is a valós világot 

képezik le.  
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II. Az értekezés új tudományos eredményei 

Az elmúlt évek kutatómunkája alapján, disszertációmban arra keresem a 

választ, hogyan tehetjük hatékonyabbá a nyelvtanulás folyamatát 

számítógéppel támogatva úgy, hogy a modern (számítógépes) 

multimédia adta médialeképezéseket, a számítógépes nyelvészet 

gyakorlati eredményeit, valamint a közösségi hálózatok virtuális tereiben 

elérhető kommunikációs csatornákat és hálózati kapcsolatokat – vagy 

akár a kapcsolati hálózatokat – is felhasználjuk. 

A (nyelv)tanulási hatékonyság növeléséhez fontos számítógépes 

megnyilvánulások, vagy lehetőségek feltérképezésén túl, célom egy 

olyan minél általánosabb összefüggésrendszer feltárása és ábrázolása, 

mely alapjául szolgálhat egy úgynevezett hatékonysági modell 

létrehozásának a számítógéppel támogatott nyelvelsajátítás témájában. 

Értekezésem öt, egymással kapcsolatban álló fejezetből áll (1. ábra). A 

multimédia, a számítógépes nyelvészet, és a közösségi média 

interdiszciplináris területei között a nyelvtanulás képezi a kapcsolatot. 

Ezért ezekben a fejezetekben fontosnak tartom a lényeges fogalmak és a 

kapcsolódó irodalmak rövid áttekintését is.  

 

1. ábra Kapcsolatok és összefüggések a dolgozat egyes fejezetei között. 
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1. tézis – A számítógép, mint a nyelvtanulás eszköze 
 

Probléma: 

A számítógéppel támogatott nyelvtanulás egyes szakaszainak 

terminológiai elnevezése mára elavulttá vagy – visszatekintve és az adott 

kort értékelve – pontatlanná vált. Szükség van egy új, pontosabb, 

korszerűbb, az adott kor nyelvtanulást segítő technológiáinak mai 

megítélését jobban tükröző terminológia bevezetésére. 

Megoldás: 

Dolgozatom első fejezetében a számítógép – mint technológiai eszköz – 

szerepét elemzem a nyelvtanulásban. Keresve azt, hogy a kezdeti 

időkben a számítógép alkalmazása milyen módon tudta hatékonyabbá 

tenni a nyelvtanulási folyamatot. 

A CALL történetének klasszikus három fő korszakát részletesebben is 

elemzem. Ezek a jellemző korszakok a 60-70-es évek, a 80-as és a 90-es 

évek korszaka. (Levy 97) Warschauer és Healey szintén ezeket az 

időszakokat különíti el, azonban ők a korszakokat a jellemző, 

pedagógiai-pszichológiai irányzatoknak megfelelően nevezik el. Az első 

korszak mely a 60-70-es évekre volt jellemző a behaviorisztikus, a 

következő évtized a kommunikatív CALL, a 90-es évektől pedig az 

integratív CALL időszaka a jellemző. Az integratív CALL további két 

részre bontható, multimédiás offline programok, és az internetes 

applikációk szakaszára a 90-es évek végétől. (Warschauer & Healey 

1998) 

Kiemelem az interaktivitás szerepét és jelentőségét a CALL 

témakörében. Az interaktivitás, mely a számítógéppel támogatott 

nyelvtanulás esetében (is) a megelőző audió-vízuális 

oktatótechnológiákhoz képest nagyon fontos újdonság, a mai fejlett 

rendszereink alapja. 

Válaszul a probléma felvetésre, javaslatot teszek egy új terminológia 

bevezetésére, mely az egyes korszakok elnevezéseit a rájuk leginkább 

jellemző technológia vagy megközelítés szerint ábrázolja. Az általam 
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bevezetni kívánt új terminológia megpróbálja a különböző fejlődési 

szakaszokat úgy leírni (és ezáltal ábrázolni), hogy a szakaszok nevei 

minél pontosabban tükrözzék az abban az időszakban tipikus vagy 

legfontosabb technológiai megközelítést a számítógéppel támogatott 

nyelvtanulás területén. 

Az ezredforduló táján a TELL (Technology Enhanced Language 

Learning) kifejezés és mozaikszó is megjelenik, jelezve, hogy a hangsúly 

már nem magán a gépen, hanem a technológián van. Azonban ez a 

terminológia valamiért nem tudott mély gyökeret verni szakmai 

körökben. 

Az eddig használt CALL és a TELL megnevezés helyett egyszerűen a 

TALL (Technology Assisted Language Learning) névhasználatot tartom 

szerencsésnek, hiszen az elmúlt teljes időszak valójában a technológiával 

(technológiai eszközökkel: hardver, szoftver) támogatott nyelvtanulásról 

szól. A technológiának mint gyűjtőfogalomnak pedig része a számítógép, 

még akkor is, ha bizonyos szakaszokban ezt a részfogalmat tartottuk 

fontosnak, vagy éppen a legfontosabbnak. 

Táblázatban ábrázolom a különböző korszakokat, ahol jelölöm az egyes 

szakaszok angol nyelvű megnevezését, valamint rövidítését. Az 

időszakasz beosztásnál egy körülbelüli becslést adok meg, azt jelezve, 

hogy azokban az években mely technológiák, vagy módszerek 

dominanciája volt a jellemző.  

A megnevezés oszlopban az angol nyelvű terminológiát használtam fel 

és egészítettem ki. A mozaikszavak és a megnevezések végén minden 

esetben az „Assisted Language Learning” (ALL) megnevezést tartom 

kézenfekvőnek használni. Az első szavak – vagy a mozaikszavak első 

betűi – pedig az adott technológiára jellemző megnevezést próbálják 

tömören leírni. 
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A technológiával támogatott nyelvtanulás (TALL) főbb szakaszai 

 (Technology Assisted Language Learning) 

Időszak Mozaikszó Megnevezés 

~1960–70 PALL Program Assisted Language Learning 

~1970–85 CALL Computer Assisted Language Learning 

~1985–95 MALL Multimedia Assisted Language Learning 

~1995–2005 WALL Web Assisted Language Learning 

~2005–10 SMALL Social Media Assisted Language Learning 

~2010– SMART 

ALL 

Social Media (on) Advanced Radio 

Technology Assisted Language Learning 

1. táblázat Új terminológia: A TALL főbb szakaszai és megnevezései 
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2. tézis – A multimédia szerepe a nyelvtanulásban 
 

Probléma: 

A tanulási folyamatban nélkülözhetetlen tapasztalatszerzési metódusok 

vagy formák a web 2.0 szolgáltatásaiban, közösségeiben is rendre 

megjelennek. A tapasztalatszerzés jelentőségét az adja, hogy a 

tudásátadás az egyes pedagógia paradigmákban különböző mértékben 

ugyan, de egy bizonyos szinten mindig tapasztalati úton történik. A 

különbség főként a metodikában van – amíg az egyik nézet inkább 

absztrakt módon, nyelvi úton közvetít, és a már meglevő tapasztalatokra 

épít, a másik a közvetlen szemléltetésre, és/vagy az aktív cselekvésre 

helyezi a hangsúlyt a tapasztalatok megszerzésében. A tapasztalatszerzés 

fontossága azért rendkívül jelentős a tudásátadásban, mivel a konkrét 

tapasztalatokhoz olyan információkat és mentális reprezentációkat 

társítunk, melyek alapvetően meghatározzák, támogatják, kiegészítik, 

mélyítik, vagy éppen megváltoztatják az addigi tudásrendszerünket. Az 

önálló tanulásban – esetünkben a nyelvtanulásban – a nyelvtanuló (és 

különösen a kezdő nyelvtanuló) még hatványozottabban kénytelen a 

saját, tapasztalati úton megszerzett tudására támaszkodni. 

A multimédia eszközeiről azt állítom, hogy segítségükkel jön létre az 

analóg–digitális–analóg konverzió. Hipotézisem szerint – az előző 

bekezdésben elmondottakból következően – a nyelvtanuló, aki az önálló 

tanulás esetén főként saját tapasztalataira épít, hatékony tudás és 

tapasztalatszerzési forrásként tekinthet a multimédia eszközei által 

otthonában elérhető közösségi (virtuális-valós) nyelvtanulási formákra. 

Ez a feltevés akkor igaz, ha a nyelvtanuló minél kisebb energiával minél 

többféle tapasztalatszerzési lehetőséghez jut az említett multimédiás web 

2.0-ás felületeken. Ennek igazolása érdekében szükséges vizsgálni az 

egyes tapasztalatszerzési metódusok web 2.0 leképezhetőségét, vagy 

megjeleníthetőségét. 
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Megoldás: 

Dolgozatom második fejezetében a multimédia szerepét a 

nyelvtanulásban abból a szempontból vizsgálom, hogy ez a fajta 

információközvetítés hogyan jön létre, milyen hatással bír a nyelvtanulás 

támogatásában, valamint – természetesen számomra a legfontosabb 

szempont szerint – hogyan lehet növelni a nyelvtanulás hatékonyságát a 

multimédia alkalmazásával. Ehhez a vizsgálathoz, ha röviden is, de 

mindenképpen fontosnak tartom a fejezetben az alapvető fogalmak 

meghatározását.  

Ezenkívül a kutatásom számára másik lényeges tényező, hogy az egyes 

tapasztalatszerzési lehetőségek lefordíthatóak-e a digitális világba? 

Minden vizsgált tapasztalatszerzési lehetőségnek megtaláljuk a digitális 

változatát például a web 2.0 szolgáltatásai között? 

A tapasztalatszerzés egyes szintjeit – melyet a Dale féle modell alapján 

vizsgálok – összerendelem a web 2.0 lehetőségei által elképzelhető és 

elérhető megnyilvánulásokkal. A vizsgálat eredményét a 2. táblázatban 

összegzem, mely alapján megállapítható, hogy a vizsgált 

tapasztalatszerzési formák mindegyike elérhető a multimédia és a web 

2.0 eszközei által. Ezért kijelenthető, hogy a multimédiás, web 2.0 

felületek a nyelvtanulás szempontjából alapvető (közvetlen, ill. 

közvetett) tapasztalatszerzés szempontjából igen hatékony eszközök, 

hiszen a tanuló bárhol, bármikor, egyetlen eszközön keresztül képes, 

számos tapasztalatszerzési forma által tudását növelni vagy mélyíteni. 

Ellentétben ugyanezeknek a tapasztalatszerzési formáknak a valós 

világban (térben, időben, pénzben, stb.) való elérhetőségével szemben.  

A táblázatban szereplő web 2.0-ás szolgáltatások létezésének igazolására, 

bemutatására és elemzésére a dolgozatom teljes 4. fejezetét szentelem. 
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a tapasztalatszerzés különböző 

szintjei 
példák web 2.0 szolgáltatásokra 

verbális szimbólumok a web 2.0-án különböző formákban megjelenő 

(verbális és multimediális, szöveges és hipertextuális 
stb.) tartalmak olvasása, ill. „együttolvasása” 

vizuális szimbólumok 

rádió- és hangfelvételek 

(álló)képek 
kiválasztott audio-vizuális anyagok (hangfájlok, 

„podcast”-ok, videók stb.) meghallgatása, ill. 

megnézése 
mozifilmek, mozgóképek 

oktatófilmek 

bemutatott, ill. kiállított tárgyak tematikus tartalmak (virtuális kiállítások, képtárak, 
múzeumok, enciklopédiák, oktatóanyagok, blogok 

stb.) olvasása, meghallgatása és/vagy megnézése 

tanulmányutak 

demonstrációk, bemutatók 
különböző tudástartalmak közösségi feldolgozása; 

adott témák „megbeszélése”, megvitatása, közös fel- 
és/vagy kidolgozása (pl. blogbejegyzések és 

hozzászólások formájában vagy fórumokon; 

irodalmi alkotások, kitalált vagy valós történetek, 
„kalandok” közreadása stb.) 

„dramatizált” tapasztalatok, 
szerepjáték(ok) 

részvétel különböző számítógépes vagy 

szerepjátékokban 

művi (laboratóriumi, „szimulált”) 

tapasztalatok 

kifejezetten a nyelvtanulás céljából létrehozott web 
2.0 szolgáltatások, pl. „nyelvi kurzusok” igénybe 

vétele 

közvetlen (célirányos, gyakorlati) 

tapasztalatok 

a tanult idegen nyelv közvetlen használata és 
elsajátítása anyanyelvi környezetben (konkrét 

problémaszituációkban, tényleges feladatok 

megoldásában stb.) 

2. táblázat A tapasztalatszerzés egyes szintjei és megjelenésük a web 2.0 

szolgáltatásaiban  (T. Nagy, Boda 2014) 

Azonban fontos leszögezni azt is, hogy a multimédia jelentősége a 

tapasztalatokat a tudásátadás bármilyen formájában felhasználó 

pedagógiai paradigmában az, hogy általa (segítségével) a valós világ 

leképezhető digitális formába és természetesen vissza is alakítható a 

befogadó számára érzékszervekkel értelmezhető analóg információvá.  
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3. tézis – A számítógépes nyelvészet nyelvtanulást 

segítő lehetőségei 
 

Probléma: 

Hipotézisem szerint a technológiával támogatott nyelvtanulás 

hatékonyságának növelésére az egyik lehetőség egyfajta költség-haszon 

elv bevezetése, amely mind didaktikailag a tananyag felépítésében, mind 

a tananyag tartalmának felépítésében, összeállításában fontos rendező elv 

lehet. A lehetőségek tárháza elég széles, dolgozatom ezen fejezetében 

ezért a leggyakoribb szavak listájának a nyelv, konkrétan a 

szókincsfejlesztésben való hatékonyságnövelő lehetőségét vizsgálom. 

Abban az esetben, ha a nyelv leggyakrabban használt szavait tanuljuk a 

tematikus vagy a véletlenszerű szótanulással ellentétben, hamarabb 

teszünk szert használható szókincsre mind a szövegértés, mind a 

kommunikáció szempontjából. 

Megoldás: 

Ebben a fejezetben a kapcsolatokat és összefüggéseket keresem a 

multimédiás nyelvoktató alkalmazások és a számítógépes nyelvészet 

között, valamint olyan konkrét megnyilvánulásokat vizsgálok, amelyek 

ígéretesek lehetnek számunkra az idegennyelv tanulás szempontjából. 

Különös tekintettel az interaktív, számítógéppel támogatott nyelvtanulás 

és a számítógépes nyelvészet hatékony együttműködésére, egyszersmind 

a nyelvtanulás hatékonyságának a növelésére. Ezért dolgozatom ezen 

fejezetében a számítógépes nyelvészet olyan nyelvtanulást támogató 

formáit keresem és mutatom be, amelyek a technológiával támogatott 

nyelvtanulás (TALL) témájában tanulási hatékonyságnövelő eszközök 

lehetnek.  

Hipotézisem alátámasztására és igazolására a számítógépes nyelvészet 

egyes lehetőségeit vagy megoldásait hívom segítségül. A vizsgálatot 

azzal kezdem, hogy a nyelvészeti kutatásokra támaszkodva 

megállapítom, hogy egy korpusz vagy nyelv leggyakoribb szavainak 

listája igen gyors mértékben növeli a szöveglefedettséget. Egy szövegben 
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a szavak felismerésének a mérhető értéke nem feltétlenül egyenlő a 

szövegértés mérhető értékével, sőt kijelenthetjük, hogy legtöbbször nem 

egyezik a két szám. Ugyanis a szavak felismerése a szövegben nem 

feltétlenül eredményezi a szöveg mondanivalójának megértését. 

Továbblépve és a témában végzett kutatásokat összegezve megállapítom, 

hogy a szókincsméret hatással van a szövegértésre, azzal pozitívan 

korrelál. Tehát nagyobb szókincs várhatóan magasabb szövegértést fog 

eredményezni. A következőkben vizsgálom a szókincs mérete és 

minősége közötti összefüggést, valamint a szókincs minősége és a 

szövegértés közötti összefüggést is. Ezzel összefüggésben megállapítom, 

hogy a szókincs méretének és minőségének felméréséből a szövegértés 

várható mértéke is jósolhatóvá válik. Mivel egy nyelv leggyakoribb 

szavainak listájából való szókincsfejlesztés rendkívül gyorsan növeli az 

ismert szavak felismerését mind az írott, mind a beszélt nyelv esetében, s 

amint az az elemzésemből kiderült, ez a szókincs méretileg és 

minőségileg is pozitív hatással van a szövegértés javulására, az effajta 

szókincsfejlesztéssel igen látványos eredmények érhetőek el, tehát 

hatékonyabb, mint a véletlenszerű vagy a tematikus szótanulás.  

A fejezetben a számítógépes nyelvészet olyan alternatív lehetőségeit is 

megemlítem a nyelvtanulás támogatása céljából, mint a tetszőleges 

korpuszokon futtatható konkordancia listákon alapuló egynyelvű 

szótanulást, vagy a multimédiás vizuális tezauruszok szókapcsolati 

összefüggéseket feltáró megjelenéseit, melyekkel a szókincs méretének 

növelése mellett a szókincs mélységét tudjuk igen kényelmesen 

fejleszteni s ezzel még hatékonyabb szövegértést és kommunikációt 

elérni. Emellett a szövegolvashatósági indexek nyelvtanulásban való 

hasznosságát vagy bizonyos esetekben való alkalmazhatóságát is 

felvetem. 

Tettem mindezt az okból, hogy bemutassam és feltárjam a számítógépes 

nyelvészet és határterületeinek azon összetevőit, amelyek az idegen 

nyelvek tanulásában hatékonyan felhasználhatóak, s alkalmazásuk 

előreláthatóan, mérhetően növeli a fejlődés eredményességét.  
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4. tézis – A közösségi hálózatok és médiák, nyelvcsere 

közösségek 
 

Probléma: 

Mivel a technológiával támogatott nyelvtanulás jelenleg mondhatjuk 

legfejlettebb – de mindenképpen legsokoldalúbb – formái a web 2.0 

különböző platformjain elérhető közösségi nyelvtanulást támogató 

megoldások, s annak eszközeire, formáira és lehetőségeire többször is 

hivatkozom a dolgozatomban a nyelvtanulás hatékonyság növelésével 

kapcsolatban, fontos ezeket a megnyilvánulásokat rendszerezni, 

bemutatni és röviden elemezni. Különösképpen azokat a konkrét 

formákat, amelyek igazolják ezen közösségi megoldások létjogosultságát 

a nyelvtanulásban, és esetleges hatékonyságnövelő lehetőségeiket. 

Megoldás: 

Dolgozatom negyedik fejezetében tehát a web 2.0 által nyújtott 

közösségi, online, multimédiás, tartalmakat vizsgálom, melyek a 

nyelvtanulásban eredményesen felhasználhatóak. Ismertetem ezen 

lehetőségekben rejlő előnyöket és hátrányokat, tisztázom az alapvető 

fogalmakat, röviden elemzem a tanulási folyamatban való 

hasznosságukat. Végül bemutatok néhány konkrét példát azon oldalak 

közül, melyek a nyelvtanulók körében igen népszerűek és kedveltek. A 

fejezet célja összegezni és rendszerezni a közösségi tartalmak és 

szolgáltatások nyelvtanulásban használható széles és rendkívül gazdag 

lehetőségeit, valamint elemezni ezeket a nyelvtanulás hatékonysága 

szempontjából. 

Probléma: 

Hipotézisem szerint a videó adatfolyamot – mozgóképet és hangot – 

tartalmazó idegen nyelvű műsor (vagy tananyag) nyelvtanulásba való 

bevonása, illetve felhasználása az ismeretelsajátítás és tudásmegőrzés 

folyamatában igen hatékony eszköz. Sok esetben egyenesen hatékonyabb 

lehet, mint az írásos, az állókép vagy a hanganyag által külön-külön 



 

15 

közvetített információ, különös tekintettel az (online) élő videókapcsolat 

virtuális valósága által biztosított interaktív jelenlétre.  

Megoldás: 

Hipotézisem igazolására több lehetőség is adódik. Az egyik a már a 2. 

fejezetben vizsgált tapasztalatszerzési szintek videó média általi 

leképezhetőségéből adódik. Az élő videókapcsolat nyelvtanulásra 

specializálva, a nyelvcsere közösségek talán legfontosabb újítása. Azon 

kívül, hogy a „részt venni egy beszélgetésben” opció, a Dale féle 

tapasztalat piramisban a tudásmegőrzés szempontjából igen magas 

értéket képvisel mint aktív cselekvés, lehetővé teszi a jelenlét egyfajta 

szimulációját is a mozgókép által. Ez viszont egy még értékesebb szintet 

jelent, ha az előbbi gondolatmenetet továbbvisszük (vö. Dale 1969). 

Tehát lehetővé válik az élő nyelvi kontaktus összes előnyén túl a 

gesztusok, a mimika vagy a kiejtés vizuális megfigyelése is, hiszen 

például a szájról olvasás nagymértékben megkönnyíti a hallottak helyes 

értelmezését és gyorsabb feldolgozását. Továbbá a helyes kiejtés mellett 

az egyes tájakra vagy országokra jellemző akcentus is megfigyelhető és 

gyakorolható. Az a lehetőség, hogy akár egyetlen, gyakorlásra szánt este 

alkalmával a világ különböző szegleteiben élő, a tanulni kívánt nyelven 

natív beszélő emberekkel társaloghassunk – akik feltehetően szintén 

motiváltak a nyelvtanulásban –, és nyelvcsere partner esetén mindezt 

ingyen tegyük, ezelőtt nem létezett. Ugyanezek az előnyök még 

sokoldalúbban kihasználhatóak, ha nyelvtanár(okk)al tanulunk vagy 

csatlakozunk egy virtuális osztályterembe.  

Mindez azt jelenti, hogy a videó média önmagában, és a videót mint 

médiát alkalmazó web 2.0 megoldások olyan gazdag tapasztalatszerzési 

források tárházát hozzák el, amelyek igen könnyen és egyszerűen 

érhetőek el a nyelvtanulók számára. Mindez sokkal kevesebb erőfeszítést 

és ráfordítást kíván, mintha ugyanezeket a tapasztalatokat a való világban 

próbálnák megszerezni, begyűjteni. Ezzel belátható, hogy a videó 

adatfolyam valóban hatékonyabb (egyszerűbb, gyorsabb, kisebb 

költségű) tapasztalatszerzési forrás lehet, mint az így elérhető 

tapasztalatok való világban való közvetlen megszerzése a nyelvtanulók 

számára. 
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Egy másik bizonyítást kapunk, ha a dolgozatom következő fejezetében 

vizsgált nyelvtanulási stratégiák irányából közelítünk a kérdéshez. Az 5. 

fejezetben bemutatom és bizonyítom, hogy a mai – nyelvtanulással 

kapcsolatos, vagy ahhoz köthető – web 2.0-ás lehetőségek mennyire 

gazdagon és szerteágazóan képesek lefedni, támogatni a vizsgált 

nyelvtanulási stratégiákat. A Rebecca L. Oxford féle indirekt és direkt 

stratégiák 3-3 csoportjának mindegyikében találunk olyan „alapvető 

tevékenységet”, amelyek a videó média segítségével elérhetőek vagy 

leképezhetőek. Ezáltal bízvást kijelenthetjük, hogy a videó média 

rendkívül hatékony nyelvtanulási stratégiát támogató médiaforma (amely 

egyes esetekben hatékonyabb, mint pl. szöveg, kép, hang stb. külön-

külön), mert a nyelvtanulási stratégiák több olyan alapvető tevékenységét 

elérhetjük általa el egy helyen, amelyek nélküle vagy a való világban 

csak jóval nehezebben, lassabban, nagyobb költséggel volnának 

hozzáférhetőek a nyelvtanulók számára. 
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5. tézis – A számítógéppel támogatott nyelvtanulás 

lehetőségeinek pedagógiai megközelítései 
 

Dolgozatom utolsó fejezetében két olyan, általam alkotott eredményt 

szeretnék bemutatni, melyek az előző fejezetekre támaszkodva épülnek 

fel. Először a nyelvtanulási stratégiák és a web 2.0 lehetséges 

kapcsolatait vizsgálom.  

Probléma: 

A különböző nyelvtanulási stratégiák sokoldalúan és részletesen, több 

irányból vizsgálják vagy írják le a nyelvtanulással kapcsolatos alapvető 

tevékenységeket. A tapasztalatszerzés egyes szintjeinek a web 2.0 

közegében való vizsgálatához hasonlóan, ebben a fejezetben a 

nyelvtanulási stratégiák alapvető tevékenységeinek a közösségi 

médiában való leképezhetőségét vizsgálom. Hipotézisem szerint, a 

nyelvtanulási stratégiák számos alapvető tevékenysége elvégezhető vagy 

leképezhető a web 2.0 eszközei által. 

Megoldás: 

A tanulási és ezzel összefüggésben a nyelvtanulási stratégiákkal 

kapcsolatos paradigmák esetében sem létezik teljes konszenzus abban, 

hogy hányféle stratégia létezik, mik az egyes stratégiák definíciói, mi 

módon lehet őket kategorizálni és egymástól elhatárolni, hasonlóan 

ahhoz, ahogy a tapasztalatszerzéssel kapcsolatos pedagógiai paradigmák 

esetében is láttuk. Mivel tehát nincs olyan taxonómia, amely mindenki 

által teljesen elfogadott, vagyis „legjobbnak” nevezett lenne, ezért jelen 

vizsgálat során a direkt-indirekt nyelvtanulási stratégiák osztályozására a 

Rebecca L. Oxford által készített, immár „klasszikusnak” tekinthető 

taxonómiát vettem alapul. (Oxford 1990, Tar 2007, Kozmonová 2008) 

Fontos megjegyezni azt is, hogy számomra az is fontos, hogy egy olyan 

általánosan ismert és elfogadott stratégiacsoportosítást válasszak, amely 

ismertsége mellett elég részletes. Így általa minél sokoldalúbban, több 

irányból tudom bizonyítani azt, hogy a mai – nyelvtanulással 

kapcsolatos, vagy ahhoz köthető – web 2.0-ás lehetőségek mennyire 
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gazdagon és szerteágazóan képesek lefedni, támogatni a vizsgált 

nyelvtanulási stratégiákat. A vizsgálatom eredményét két táblázatban 

prezentálom, különválasztva a direkt nyelvtanulási stratégiákat és az 

indirekt nyelvtanulási stratégiákat, részletesen kimutatva a kapcsolatukat 

a web 2.0 szolgáltatásaival. A táblázatokból leolvasható, hogy az 

Oxford-féle direkt-indirekt nyelvtanulási stratégiák összes alapvető 

tevékenysége megfeleltethető a web 2.0 valamely szolgáltatásának, 

illetőleg leképezhető azokra. Ezzel hipotézisem állítását bizonyítottnak 

tekintem. 

Másodsorban a multimédiás nyelvtanulást támogató rendszerek 

hatékonyság növelő tényezőinek modelljét ismertetem. Dolgozatomban a 

technológiával támogatott nyelvtanulásban rejlő hatékonyságnövelő 

tényezőket és lehetőségeket vizsgáltam. Ezen vizsgálatok eredményeként 

azt próbálom modellezni, hogyan függnek össze a különböző rétegek, 

hogyan hatnak egymásra és a tanulás hatékonyságának, vagy mondhatjuk 

eredményességének fokozása szempontjából milyen változásokat 

eredményeznek. A modell a témának egy speciális IT szakmai 

megközelítése, ahol a hangsúly a nyelvtanulási hatékonyság fokozásának 

technológiával támogatott megvalósítására helyeződik. 

Probléma: 

Ahogy a multimédiás, nyelvtanulást támogató megnyilvánulások 

hatékonyság növelő lehetőségeinek kutatásába egyre jobban 

belemélyedtem, annál jobban szükségét éreztem egy minél általánosabb 

modell felépítésének, ahol az egyes tényezők egymás közötti viszonya és 

kapcsolatrendszere látványosan és könnyen leolvasható. Egy olyan 

modellnek, amelynek célja, hogy keretet vagy vázat adjon, 

rendszerezzen, és mind egy nyelvtanulást támogató forma elkészítésénél, 

mind egy már meglevő eszköz vagy felület nyelvtanulási szempontból 

történő kiválasztásánál támpontot tudjon nyújtani, valamint segítse a 

várható hatékonyság megbecsülésének folyamatát.  

Megoldás: 

A bemutatásra kerülő modell egy hierarchikus félépítésű elméleti 

szempontrendszer, ahol az alapok a technológiát jelentik, a középső 
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szinteket a didaktikára (módszertanra) – mint szervező elméletre – épülő 

tananyagszervezés foglalja el, míg a legfelső szinteken a tananyag 

tartalmi felépítése helyezkedik el. A Multimédiás nyelvtanulást támogató 

felületek hatékonyság növelő tényezőinek modelljét a fentiekben felsorolt 

alapvető gondolatoknak a figyelembe vételével építettem fel és mutatom 

be az 1. ábrán. 

Az ábra részletesebb bemutatása előtt azonban szükségesnek tartom 

megemlíteni, hogy ha általánosságban effektív hatékonyság növekedést 

szeretnénk elérni egy multimédiás nyelvtanulást támogató felületen, 

akkor meg kell vizsgálni: 

Milyen eszközzel? 
Az adott (korban elérhető legmodernebb) technológiai 

rendszerek adta lehetőségeket, 

Hogyan? az adott környezet elvárásait, igényeit, 

Mit? 
valamint a tartalom olyan korszerű felépítését, amely 

az előző két feltételnek is eleget tevően megfelel. 

3. táblázat A modell alapelemei 

A következőkben röviden jelzem az egyes szintek funkcióját és 

értelmezését a modellben. 

 

2. ábra Multimédiás nyelvtanulást támogató felületek hatékonyság növelő 

tényezőinek modellje 
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Platformfüggetlenség 

Nyilvánvaló, hogy egy alkalmazás akkor tud igazán széleskörűen 

elterjedni és minél több felhasználóhoz eljutni, ha a felhasználó a kívánt 

alkalmazást minél többféle módon (helyzetben) elérheti. Számára a 

rendszer annál hatékonyabb lesz. A platformfüggetlenség mára tehát 

egyre alapvetőbb kívánalom, ugyanis a legkönnyebben ily módon 

növelhető a felhasználók száma és az alkalmazással töltött egyéni 

használati idő. Ezt a gondolatkört támasztja alá az úgynevezett „felhő 

alapú” webes megoldások megjelenése és gyors térhódítása. 

Multimédiás komponensek 

A modell hierarchiájában eggyel magasabban elhelyezkedő szinten az 

interaktivitás és a multimédiás tartalmak hatékonyságnövelő lehetőségei 

helyezhetők el. Ez a szint mintegy „rajta ül” a technológián, azaz a 

technológia adta lehetőségektől függ. Több érzékszerv bevonása 

önmagában is tudásmélyítő momentum, hiszen könnyen belátható, hogy 

a hallás vagy a vizuális élmények, úgymint hangok, dallamok, képek, 

videók könnyebben rögzülnek, mint a puszta írott szöveg olvasása. (Dale 

1969) 

Költség-haszon elv 

A tétel kimondja, hogy a befektetett javaknak arányban kell állniuk a 

várható eredménnyel, ellenkező esetben a befektetés nem térül meg. 

(ecopedia.hu 2016) Ezt a gondolatot a tananyag tartalmi és didaktikai 

összeállításánál kamatoztathatjuk igazán eredményesen.  

A költség-haszon elv legismertebb példái a „könnyen, gyorsan” elvű – 

vagy ezt kínáló – tananyagok (pl. limitált szókincs (leggyakrabban 

használt szavak listája), speciális tanulási/tanítási módszerek stb.) A web 

2.0 esetében a szókincs bővítését például a kiváló (egynyelvű) szótárak, a 

nyelvcsere közösségek és adatbankok stb. azáltal segítik, hogy az új 

szavakhoz szinte végtelen számú szövegkörnyezetet (példamondatokat) 

jelenítenek meg, a szókincs mélységét pedig az egynyelvű szótárak, 

wiki-k jelentésmeghatározásai, valamint a különböző fórumok jelentés és 

szóhasználat magyarázatai növelhetik. 
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Tananyagfelépítés 

A pedagógiai, didaktikai metódusok tananyagépítésnél való 

használatával kapcsolatban lényeges elvárás, hogy a technológiától, a 

médiától, a megcélozni kívánt korcsoporttól kezdve a legtöbb 

szempontot a köré a gondolat köré csoportosítsunk, és sok esetben 

rendeljünk alá, amely ebben a környezetben rejlő lehetőségeket 

maximálisan kihasználja. 

Multimédiás (és különösen webes) környezetben az egyik legfontosabb 

tananyagszervező elv a hipertext és a hipermédia, amelyek segítségével 

nemcsak a nyelvtanulás folyamatát tudjuk (interaktívan) felépíteni vagy 

irányítani, hanem a különböző médiák tudástartalmait is egy egységes 

felületen integrálni tudjuk. A technológia fejlődésével várhatóan egyre 

inkább előtérbe kerülnek majd a „hagyományos” hipertext/hipermédia 

felületek lehetőségeit kibővítő térbeli „hiper” technológiák (pl. 3D 

megjelenítés és virtuális valóság). (Boda et al. 2015) 

Nyelvi tananyag 

A célnyelvi tananyagtartalmak tanulási folyamatba való beintegrálásakor, 

mely a modell következő szintje, olyan módszerek használata javasolt, 

amelyek az előzőekben részletezett gazdasági, pedagógia gondolatok 

beépítésén alapulnak.  

Nyelvtanulást támogató közösségi tartalmak 

Az előzőekben részletezett rétegek a közösségi nyelvtanulást támogató 

megnyilvánulásokban (csúcsosodnak) teljesednek ki. Ezeket dolgozatom 

4. fejezetében ismertettem, amelyet teljes egészében a közösségi 

nyelvtanulást támogató lehetőségek bemutatásának és elemzésének 

szenteltem. 
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III. Preliminaries and objectives of the 

dissertation 

Introduction 

Quite unnoticed and at the same time more and more thoroughly have 

multimedia and social networks become part of our everyday life. What 

was novelty yesterday becomes by today the naturally accepted while not 

surprisingly it might be considered as obsolete by tomorrow.    Internet 

has in the last 8-10 years begun to move more and more to the direction 

of social solutions and the process seems to be accelerating with every 

day. Today there is talk about the new web that will certainly be the age 

of the semantic internet, called web 3.0 (Hendler 2009)*. In spite of all 

this there is a feeling that in learning languages or in teaching them not 

even a fracture of the possibilities of web 2.0 are utilized. 

We have had so far dictionaries, grammatical manuals, test books, tapes, 

recordings, VHS videos, multimedia instructions, CD ROMs etc. but by 

now all this can be hidden in a virtual window (projected in a machine) 

and all simultaneously independent of time and place, in almost all 

languages (Szakadát 2007)*. No need to leave home when we feel like 

meeting native speakers. It is possible to start conversation with them, to 

see them and feel the rhythm, the accent and dynamics and the thinking 

process of the living language.  

The current dissertation surveys the major stages of computer assisted 

language learning as well as its history and current and future 

perspectives of its development. Language learning supported by 

computer technology is inconceivable without the possibilities and forms 

projected by multimedia, a concept which calls for the separate treatment 

of these means. The results and perspectives of computer linguistics 

serve as a bridge between technology, multimedia and those social 

implementations which assist language learning. I have attempted to 

summarize the results of this kind of research and have looked for how to 

increase effectiveness in language learning. Beyond that I have tried to 

examine and display some implementations offered by internet assisted 



24 

social language learning. This meant theory formation as well as 

practical applications. Such examples were chosen which for some 

reason appeared interesting or even popular. The point is that these 

interactive possibilities which support language learning can provide 

effective help even within the framework of regulated instruction both in 

making learning easier and in practical training as well. Provided the 

advantages offered by the social networks are used smartly. Last but not 

least those language learning strategies were studied which appeared in 

social applications and the results are summarized in a model that shows 

the efficiency increasing factors and correlations between means, parts 

and layers that support language learning.  

It is well known that language learning is a difficult and time consuming 

process. At the same time it has never been so easy and entertaining. 

How successful can we turn out to be? The possibilities are given, the 

success depends increasingly on us. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*List of references to the introduction see on p. 70.  
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Motivation 
The ideas about the possibilities of how to increase efficiency in 

computerized language instructing systems were first presented at a 

professional conference. The topic was rendered understandable from all 

directions, such as the supportive platforms of multimedia, internet and 

social language learning. In that particular presentation I tried to give a 

model showing the basic correlations for these approaches. Following the 

presentation one of the audience, while agreeing with all of what had 

been said put forward the following simple question: ’’All this said 

would you be able to build up a model that shows a process where a 

child who has not spoken any other language before learns to speak a 

language in 3-4 years from his parents and siblings who do not have any 

linguistic or pedagogical experience?’’ 

I felt the question was very much adequate but to answer it promised to 

be more than difficult. In the meantime more and more participants 

joined the conversation and every one of them had a definite opinion 

about what the acquisition of the mother tongue means in the life of all of 

us. It is a period of life when efficiency can hardly be beaten and if 

attempted at a later time it requires mighty efforts. To sum it up: an 

average child can develop –without any precondition– into an individual 

capable of independent communication in a couple of years. What 

happens is that he learns to speak a language as a mother tongue without 

any professional guidance. 

As a consequence of this event I made up my mind to investigate 

whether there is a link between the process of acquiring the mother 

tongue in childhood and computer assisted language learning including 

multimedia and other computer applications. This latter is the subject of 

the current research. It should be possible to gain simple, though basic, 

ideas from the above mentioned and by all means successful childhood 

learning process which in turn could be useful when we want to increase 

and later model the efficiency of the language instructing site. This might 

point to new links and correlations that can justify the existence of a 

model as well as its components.  
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Based on the above train of thought the following questions can be 

posed. 

How does a child learn the mother tongue?  

What promotes this process? 

Why is this kind of learning process so highly efficient? 

There can of course be answers packed with all kind of ideas. For us, 

nevertheless, this is a very important question. The research unfolding in 

the following pages covers the problem of how to increase efficiency in 

computer assisted language learning with a particular emphasis on 

multimedia and social resources. The environment of a child has a 

similar impact on the organs receiving impulses (seeing, hearing) like the 

various forms of multimedia do. The learning process is socially based 

(family, core and extended, peers, child communities, strangers) just as 

the connections and discussions created in the social spheres of the 

virtual reality correspond to the real world. 
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IV. New scientific achievements of the study 

Based on the research of recent years the dissertation is an attempt to get 

an answer to the question: how is it possible to improve the process of 

language learning using computer technology. The answer should 

include the use of computerized multimedia, recent practical results of 

computer linguistics as well as communication channels and network 

connections available in the virtual space of social networks.  

The aim is, beyond mapping the computerized possibilities necessary for 

the improvement of learning efficiency, to discover and represent a 

generalized system of correlations which could prove to be the basis for 

the creation of a so called efficiency model in the area of computer 

assisted language acquisition. 

The dissertation consists of five interrelated chapters (Figure 1.). 

Language learning appears as a link between multimedia, computerized 

linguistics and the interdisciplinary areas of social media. Therefore it is 

important to survey briefly the essential concepts and the relevant 

literature in these chapters. 

 

Figure 1. Relationships and correlations among the chapters of the study 
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1. The computer as a means of language learning 
 

Problem: 

In retrospect and when evaluating a given era the terminology of certain 

periods of computer assisted language learning has by now become 

obsolete and inexact.  There is an urgent need for the introduction of a 

new, more exact and modern terminology which reflects better and more 

thoroughly how technology assisted language learning in a given period 

is evaluated today. 

Solution: 

In the first chapter of the current study the role of the computer as a 

technological means in language learning is analyzed. The object of the 

analysis is to find out how the use of computers could make the language 

learning process more efficient already in the beginning.  

The three major periods of the history of classical CALL are analyzed in 

details. These are the highly characteristic periods of the 60s-70s, 80s 

and 90s (Levy 97). Warschauer and Healey also differentiate among the 

same periods but they name them according to the characteristics of the 

dominant pedagogical-psychological trends. The first period covering the 

60s and 70s was called behavioral, the next decade has the label of the 

communicative CALL, while from the 90s on it has been the integrative 

CALL. The integrative stage can further be divided into two parts: 

multimedia offline programs and from the end of the 90s onwards the 

stage of internet applications (Warschauer and Healey 1998). 

The role and importance of interactivity in CALL must be emphasized. 

Interactivity when compared with prior audio-visual instruction 

technologies is a very important novelty and is the basis of today’s more 

developed systems. 

In response to the problem I suggest the introduction of a new 

terminology which describes the terms of the single periods with names 

of technology most characteristic for them. This new terminology I 

would like to introduce attempts to describe and illustrate the different 
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periods in development that the terms applied to the periods reflect with 

exactitude the typical and important technological approaches in the field 

of computer assisted language learning. 

Around the millennium turns up TELL (Technology Enhanced Language 

Learning) which as a term indicates that the focal point is now on 

technology, not on the machine. This term, however, could not have, for 

some reason, become accepted in professional circles.  

Instead of the terms CALL and TELL used until now I simply apply 

TALL since the whole period leading up to this point could be labelled as 

technology supported language learning (meaning technological means: 

hardware, software). Technology as a concept includes the computer, 

even if at certain stages, this partial concept was considered the most 

important.  

The various stages are shown in a table where the terms in English 

together with their acronym forms are given. The periodical distribution 

provides an approximate assessment indicating which technologies or 

methods were dominant in the given period. 

The column on naming uses and occasionally completes the English 

language terminology. At the end of acronyms and namings the term 

Assisted Language Learning (ALL) has been found most appropriate. 

The first words or the first letters of the acronyms try to briefly present 

the naming most appropriate for the given technology. 
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Major periods of Technology Assisted Language Learning (TALL)  

Period Acronym Naming 

~1960–70 PALL Program Assisted Language Learning 

~1970–85 CALL Computer Assisted Language Learning 

~1985–95 MALL Multimedia Assisted Language Learning 

~1995–

2005 

WALL Web Assisted Language Learning 

~2005–10 SMALL Social Media Assisted Language Learning 

~2010– SMART 

ALL 

Social Media (on) Advanced Radio 

Technology Assisted Language Learning 

 Table 1. New terminology: The major stages and namings of TALL 
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2. The role of multimedia in language learning 
 

Problem:  

In the learning process there are methods or forms which aim at gaining 

experiences which we cannot do without and which turn up regularly in 

web 2.0 services and communities. The importance of gaining experience 

lies in the fact that knowledge transfer in the various pedagogical 

paradigms occurs in different measures but always through experiences. 

The difference is mainly through methodology. While one views the 

question in an abstract way, implements it linguistically and builds on 

already existing experiences, the other emphasizes direct representation 

and action. Gaining experience is extremely important in knowledge 

transfer because in this process information and mental representation is 

associated with concrete experiences which basically determine, support, 

complete and deepen or simply change our former knowledge system. In 

the case of individual learning which is in our case language learning, the 

student who can be a beginner as well, is obliged to rely on his 

knowledge gained through experience in an ever growing manner. 

Concerning multimedia equipment it can be stated with certainty that the 

analog-digital-analog conversion is implemented with their help. My 

hypothesis that follows from what has been stated above, is that the 

language student, who in case of individual learning builds on his own 

experience, may consider as efficient knowledge and experience gaining 

source those social (virtual-real) language learning forms available in his 

home through multimedia equipment. This assumption is true if the 

student uses less and less energy but acquires more and more experience 

on the above mentioned web 2.0 site. In order to confirm this it is 

necessary to examine how certain experience gaining methods could be 

converted or represented on web 2.0 

Solution: 

The second chapter of the study examines the role of multimedia in 

language learning from various points of view. The questions studied are 

the following: how this kind of information transfer is created, what an 
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impact it has on assisting language learning and as a most important 

factor in the current study: how it is possible to increase efficiency in 

language learning with the aid of multimedia. To implement the study it 

is inevitable to define briefly the basic concepts and the chapter starts 

with this definition. 

Another important factor in the study is that certain possibilities for 

obtaining experience can be and are translated in the digital world. Is it 

likely that the digital version of every experience gaining possibility 

examined should be located among web 2.0 services? 

Levels of experience gaining examined on the basis of the Dale model 

are compared with conceivable and actually available web 2.0 

possibilities. The result of examination is summarized in Table 2. The 

results prove that each of the experience gaining forms examined is 

available with multimedia and web 2.0 equipment Therefore it can be 

stated with certainty that multimedia and web 2.0 equipment sites are 

highly efficient when viewed as digital and indirect experience gaining 

means which is basic in language learning. The student is able to increase 

or deepen his knowledge through several experience gaining forms with 

the use of one single equipment at any time and any place. This is 

contrary to the real world (space, time, money etc.) availability of these 

forms. The introduction and analysis of web 2.0 services included in the 

table takes place in the 4. chapter of the study. 
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stages of gaining experience examples for web 2.0 services 

verbal symbols reading and comparative reading of contents 

appearing in various forms (verbal and multimedia, 
textual, and hypertextual etc.) in web 2.0 

visual symbols 

radio and sound recordings 

(static) pictures 
listening to or viewing  selected audio-visual 

material (sound files, podcasts, videos etc.) 
motion pictures 

teaching movies 

installation objects reading, listening, viewing thematic contents (virtual 
exhibits, galleries, museums, encyclopedias, 

instruction materials, blogs etc. ) 

study tours 

demonstrations, presentations 
socially based elaboration of  various knowledge 

contents, discussing topics and their common 
elaboration (e.g.. blogs and other contributions, 

literary creations, real or fictive stories, sharing 

adventures, etc.) drama experiences, role castings 

participation in various computer games or role 
playing game 

artificial experiences  (laboratory, 

simulations) 

web 2.0 services offered explicitly for language 

learning, e. g. participation in language courses 

direct experiences (object oriented, 

practical) 

direct acquisition and use of learned foreign 

language in native environment (actual problem 

situations, task solving) 
 

Table 2. Stages of gaining experience and their representation in web 2.0   

(T. Nagy, Boda 2014) 

It is important to point out the importance of multimedia in the 

pedagogical paradigm that uses experiences in any form of transfer and 

that with its means the real world can be transported into digital form and 

then back into analog form comprehensible for the receiver. 
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3. Language learning potentials in computer linguistics 
 

Problem: 

The hypothesis is that one possibility to increase the efficiency of 

technology assisted language learning is the introduction of the principle 

of cost effectiveness that can be an important regulating principle in 

constructing the curriculum didactically as well as composing the 

teaching material. The scale of possibilities is wide-ranging but this 

chapter of the study centers only on the possibility of increasing 

efficiency in developing vocabulary based on lists of word frequency. In 

case we learn the most often used words of a language instead of topical 

or accidental words, we acquire much sooner a useful vocabulary in the 

area of both text comprehension and communication. 

Solution: 

This chapter studies the links and correlations between multimedia 

language instructing applications and computer linguistics, and looks for 

actual representations which could be promising for us in the future, 

from the point of view of foreign language learning. A special emphasis 

is laid on efficient cooperation between interactive computer assisted 

language learning and computer linguistics as well as on increasing the 

overall efficiency of language learning. This chapter presents those areas 

of computer linguistics that support language learning and that qualify as 

a means which increase efficiency in the field of technology assisted 

language learning (TALL). 

Possibilities and solutions of computer linguistics are called upon to 

support the hypothesis. The examination starts with the assumption based 

on linguistic research that a list of most often used words of a language 

or corpus rapidly increases text coverage. In a text the measurable value 

of word recognition does not necessarily equal the measurable value of 

text comprehension, it can even be stated that the two numbers do not 

coincide. The recognition of words in a text do not necessarily result in 

comprehending the essence of the text. To sum up research in the topic it 

can be concluded that the size of vocabulary has an impact on text 
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comprehension, there is a positive correlation. This means that a wider 

vocabulary will result in higher text comprehension. As a next step the 

correlation between the size and quality of the vocabulary as well as 

between the quality of vocabulary and text comprehension are 

investigated. Consequently it can be determined that the status of the size 

and quality of the vocabulary indicates the expected measure of text 

comprehension.  Developing vocabulary from the list of the most often 

used words of a language results in a rapid increase of the recognition of 

known words both in the written and spoken language. As it turns out 

from the analysis such a vocabulary has a positive impact on the 

improvement of text comprehension both in terms of size and quality and 

this kind of vocabulary development may result in remarkable progress 

which means it is more effective than accidental or thematic learning. 

In order to support language learning the chapter describes alternative 

possibilities deriving from computer linguistics such as monolingual 

word learning based on concordance lists that can be run through non-

selective corpuses or representations which show word relationships in 

multimedia visual thesauri where, while increasing the size of the 

vocabulary it is possible to develop the depth of the vocabulary as well 

which in turn leads to ever more effective text comprehension and 

communication. Beyond this the usefulness and applicability text 

readability indices in language learning is also discussed. 

All this is done in order to present those components of computer 

linguistics and its border areas which could be effectively applied in 

learning foreign languages and application might increase the rate of 

progress in a measurable way. 
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4. Social networks and media. Language exchange 

communities 
 

Problem: 

The most advanced and versatile forms of technology assisted language 

learning are those solutions which support social language learning and 

are available on various platforms of web 2.0. The study refers 

throughout to means, forms, possibilities mostly in connection with how 

to increase language learning efficiency. It is important to introduce, 

analyze and classify such transactions, particularly those actual forms 

which justify the existence of social solutions in language learning 

including their potential to increase efficiency. 

Solution: 

The fourth chapter of the study examines those social, online, multimedia 

contents provided by web 2.0 which can successfully be used in language 

learning. Advantages as well as disadvantages are described, basic 

terminology is clarified and the usefulness of these contents in the 

learning process is briefly analyzed. At the end a few concrete examples 

from those sites which are most favored by language students are 

presented. The objective of the chapter is to summarize and organize 

social contents and services and those wideranging possibilities available 

in language learning, and to analyze them from the point of view of 

language learning efficiency. 

Problem: 

The current hypothesis points out that the inclusion of a foreign language 

program in the form of video data process (motion picture and sound) is 

a highly efficient means in language learning and proves that its use in 

the knowledge acquisition process is appropriate. Often it is more 

efficient than information transmitted through written, pictorial or sound 

material, especially when the virtual reality of online live video 

connection secures interactive presence. 
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Solution: 

There are a number of ways to prove the hypothesis. One comes from the 

experience gaining levels as mirrored by video media and already 

examined in the 2. chapter. Live video connection focusing on language 

learning is perhaps the most important innovation of language exchange 

communities. Beyond that “to participate in conversation” is an option 

that represents, from the point of view of knowledge preservation, 

according to the Dale experience pyramid, an extremely high value, as it 

is considered as direct action and through motion picture it makes 

possible a certain simulation of presence. If the previous line of thought 

is carried on this means an even higher level (cf. Dale 1969). Beyond the 

advantages of a live language contact it is possible to observe visually 

gestures, mimicry or pronunciation as e.g. lip reading that makes easier 

the correct understanding of what is heard and makes possible a quick 

interpretation. Beyond the correct pronunciation accents characteristic of 

certain regions or countries can also be observed and practiced. Prior to 

the current technological era there was no possibility that in one evening 

spared for practicing people living in different parts of the world could 

lead conversation with others who are also motivated and are native 

speakers and in case of language exchange this is done free of charge. 

The same advantages can be observed if we learn together with language 

teachers or join a virtual class. 

All this means that the video media in itself and web 2.0 using the video 

as media represent a treasure house of experience gaining sources that 

can easily reached by language students. This requires much less effort 

and investment as if the student would try to acquire the same 

experiences from the real world. It is obvious that the video data process 

is indeed more efficient (more simple, quicker, and requires less 

expenditure) as experience gaining source than the direct acquisition of 

the same experiences from the real world. 

There is another way to prove this hypothesis if the question is 

approached from side of those language learning strategies examined in 

the next chapter of the study. In the 5. chapter it is presented and proven 

how today’s web 2.0 possibilities related to language learning can extend 
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to and support the language learning strategies examined. It is possible to 

find so called ‘basic activity’ available through video media in each of 

the two three tiered groups of the direct and indirect strategies after 

Rebecca L. Oxford. Therefore it can be stated that video media is an 

extremely important form of media which supports language learning 

strategies and in certain cases it is more efficient than text, picture, sound 

etc. taken separately. The reason is, among others, that many basic 

activities in the area of language learning strategies can be accessed in 

one place which would only be available with more difficulty, more 

slowly and with more cost in the real world. 

  



 

39 

5. Pedagogical approaches to the possibilities of 

computer assisted language learning 
 

The last chapter of this study presents two achievements coined by the 

author that are based on the former chapters. First, language learning 

strategies and possible connections to web 2.0 are examined. 

Problem: 

Various language learning strategies examine and describe in details the 

basic activities related to language learning. Similarly to the examination 

of levels of experience gaining in web 2.0 this chapter investigates the 

possibilities for converting in the social media what is considered the 

basic activities of the language learning strategies. According to the 

hypothesis several basic activities of the language learning strategies can 

be performed with web 2.0 equipment. 

Solution: 

There is no concensus in the paradigms related to learning and language 

learning strategies to the effect how many strategies exist, what are the 

definitions of certain strategies, how it is possible to divide them into 

categories and separate them  from each other, in a way similar to what 

happens in the case of experience  gaining pedagogical paradigms. Since 

there is no taxonomy fully accepted by all sides, one that could be called 

the best, the current investigation considers, for the purpose of 

classifying  direct-indirect language learning strategies, the ‘classic’  

taxonomy prepared by Rebecca L. Oxford (Oxford 1990, Tar 2007, 

Kozmonova 2008). It is important to note that I have made an effort to 

select a generally known and accepted strategy classification which 

beyond being known is also detailed. Thus with its help I am able to 

prove, from a number of directions, how today’s web 2.0 possibilities 

related to language learning can cover and support the examined 

language learning strategies. The result of the investigation is presented 

in two tables. The direct and indirect language learning strategies are 

separated and their relationship with web 2.0 services is stressed in 
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detail. The tables show that all the basic activities of the Oxford type 

direct/indirect language learning strategies correspond one or other web 

2.0 service or can be realized there. With this the hypothesis is proven. 

Second, a model describing the factors that increase efficiency in systems 

which assist multimedia language learning is presented. The study 

examines those factors and possibilities which increase efficiency in 

language learning assisted by technology. As a result an attempt is made 

to create a model which shows how the different layers are interrelated, 

how they interact and what changes occur when the aim is to elevate 

learning efficiency. The model is a special IT approximation of the topic 

where the emphasis is on the realization of increasing technology 

assisted language learning efficiency. 

Problem: 

As the investigation into the efficiency increasing possibilities of 

multimedia and language learning supporting events deepened there has 

come up the necessity to build a general model where the relationship 

between the single factors can easily be studied. This should be a model 

where the objective is to give a framework, to systematize and to offer a 

guide how to prepare a form which supports language learning and how 

to select an equipment which serves language learning purposes. There is 

also an expectation that it should aid the process of estimating efficiency. 

Solution: 

The model to be presented is a theoretical system of viewpoints which is 

built up hierarchically, where the ground means technology, the middle 

levels are occupied by didactics which is an organizing principle and is 

actually curriculum organization while the highest levels represent the 

content structure of the teaching material. Figure 2 shows the model of 

efficiency increasing factors in multimedia language learning supporting 

systems and is based and built on the previously outlined structure. 

Before presenting the figure in details it is necessary to remark if the goal 

is to increase efficiency in an area that supports multimedia-based 

language learning then what must be examined are:  
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with what means 
the possibilities available with the aid of the given 

(most up-to-date) technological systems 

how the needs and expectations of the given environment 

what 
the modern build-up of content that satisfies the 

former two conditions 

Table 3. Basic elements of the model 

The following will briefly demonstrate the function, significance and 

interpretation of the levels in a model. 

 

Figure 2. Model for increasing efficiency in multimedia language learning 

supporting systems 

Platform independence 

It is an obvious fact that any application has the power of spreading, i.e. 

to reach an increasing number of people if the user is able to get to the 

required app through a variety of ways and situations. Such a potential 

gives him real efficiency. Platform independence has by now become a 

basic requirement because this is the easiest way to increase the number 

of users as well as the used time individually spent with the app. This 

idea is supported by the appearance and spreading of the so called 

‘’cloud-based’’ web solutions. 
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Multimedia components 

The hierarchy of the model presents the possibilities for increasing 

efficiency on an elevated level for interactivity and multimedia contents. 

This level rides on the technology, in other words depends on the 

possibilities provided by technology. To include sensory organs is a 

momentum apt to deepen knowledge in itself as it is obvious that hearing 

or visual experiences such as sounds, melodies, pictures, videos get 

registered easier than the reading of a simple written text. (Dale 1969) 

Principle of cost –effectiveness 

This level confirms that invested goods must be in proportion with the 

expected result, if this does not happen the investment will not return. 

(ecopedia.hu 2016) This definition is useful when successfully applied to 

the contentwise and didactic compilation of the curriculum. 

The most well-known examples of the principle of cost-effectiveness 

have been the type of material that offer ‘’quick and fast’’ access to the 

content (limited vocabulary, list of most often used words, special 

instructing and learning methods etc.) For example enlargement of 

vocabulary on web 2.0 can be promoted by the use of excellent 

(monolingual) dictionaries, language exchange communities and data 

banks in a way that these tools add to the new words unlimited textual 

environment (sentence examples), while the depth of the vocabulary is 

increased by the definitions of monolingual dictionaries and wikis as 

well as by word use explanations of various forums/platforms. 

Construction of curriculum 

It is an essential expectation in connection with using pedagogical an 

didactic methods in the process of curriculum construction that most 

viewpoints like technology, media, age groups should be subordinated to 

the idea which utilizes to the utmost the possibilities hidden in such an 

environment. 

In multimedia and especially in web environment one of the most 

important curriculum constructing principle is hypertext and hypermedia 

which help us build up and command not only the process of language 

learning in an interactive way but also help us integrate, on an integrated 
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surface, the knowledge content of various media. It is anticipated that 

with the progress of technology there appear those 3D hyper 

technologies (e.g. 3D projecting and virtual reality) which further add to 

the possibilities of conventional hypertext/hypermedia applications 

(Boda et al. 2015). 

Language curriculum 

The next level of the model means the integration of curriculum contents 

in the target language into the learning process. To do so it is 

recommended to apply methods that are based on the use of the formerly 

detailed economic, pedagogical ideas. 

Social contents that support language learning 

The formerly detailed layers reach their peak level in appearances that 

assist social language learning. They have been described in the 4. 

chapter of the current study and that particular chapter has completely 

been devoted to the presentation and analysis of the possibilities which 

support social language learning. 
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