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ÓBERT DÁVID

Blog oldalak diákoknak

Ki ne hallott volna már a blogokról? Ez az egyre gyorsabban terjedő webes szolgáltatás új le-
hetőségeket nyitott az internetezők előtt. Magánemberként is jó szórakozást nyújtanak, ugyan-
akkor számos funkciójuk lehetővé teszi, hogy a nyelvoktatásban is felhasználhassuk őket.

De mi is pontosan a blog? Tulajdonképpen egy saját internetes oldalról van szó, egy online 
naplóról. Ma már a neten bárhol csinálhat egyet magának az ember, ehhez csak egy rövid re-
gisztrációra van szükség (lásd az 1. ábrán a blogspot.com regisztrációs oldalát).

1. ábra: a blogspot.com regisztrációjának három lépése

Az alapszolgáltatások ingyenesek, ilyenkor többnyire az oldalunkon megjelenő hirdetések-
kel fizetünk, de némi havidíjért cserébe a hirdetések eltüntethetők, sőt még sok multimédiás 
kiegészítőt, egyéb extra lehetőséget kapunk, hogy jobban kifejezhessük magunkat. Ráadásul 
mindez ingyenesen is elérhető azoknak, akik kicsit járatosak a webes szerkesztésben (lásd  
a 2. ábrán egy pécsi angol szakos egyetemista, Rudolf Anna Anchukology című blogjának 
részletét1).

1 Az ábrák eredetiben színesek; a blogot szerzője főként világoszöld árnyalatokkal készítette.
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A blogokon lehetőség van audio- és video-fájlok használatára is, de a kommunikáció jórészt 
szövegesen zajlik. Az oldal tulajdonosa bármikor új bejegyzést hozhat létre, és amint ezt meg-
tette, olvasói máris látják és reagálhatnak. Természetesen a szöveg bármikor színesíthető pár 
képpel, esetleg egy videojelenettel. De ezeken túl az oldalon minden mást is a tulajdonos állít-
hat be: a színeket, a megjelenést, a szerkezetet. Profiljában személyes információkat közölhet 
magáról, fotóalbumokat tehet közzé, ezzel is közelebb hozva magához az olvasókat. Mindez 
egyszerű köntösbe bújtatva történik, új bejegyzés készítésekor webes szövegszerkesztővel kell 
dolgoznunk, tehát az oldal használata és üzemeltetése nem igényel felhasználói szintnél na-
gyobb hozzáértést.

2. ábra: rudolf anna blogjának részlete (anchuk.blogspot.com)

Lássuk, hogyan lehet mindezt az oktatásban hasznosítani. A blog működhet egyfajta mun-
kafüzetként – a diákok ennek keretében teljesíthetik az írással kapcsolatos feladataikat (lásd 
például egy pécsi egyetemi kurzus blogjait a take-o-f-f.blogpsot.com oldalon). Szerencsére  
a nyelvtanulók nagy része bármikor hozzá tud férni az internethez, tehát akkor foglalkozhat a 
blogjával, amikor ő szeretne. Így akkor tud hozzákezdeni az íráshoz, amikor úgy érzi, hogy  
a legjobbat tudja adni, nincs a tanórákhoz kötve.

A blogokon közzétett szövegek (beállításoktól függően) publikusak, tehát a diákok és a ta-
nár elolvashatják, véleményezhetik egymás írásait. Később egy-egy kiemelkedő, érdekes be-
jegyzés kinyomtatható és anyagot szolgáltathat a tanórához. Összehasonlíthatók az írói straté-
giák, kiderül, ki milyen módszerrel ül le írni, és mi történik, amíg eljut a végéig. A gyengébb 
teljesítményűek ezáltal gyorsan tehetnek szert sok hasznos tippre.

Az interaktivitás szintén sokat segít. Mivel az írások széles körben hozzáférhetőek, kisebb 
a kísértés középszerű írás beadására. Mások véleménye sokat számít; ezért talán nem meglepő, 
hogy egy-egy írás megdicsérése, illetve építő kritikával való ellátása mennyit „dob” a szerző 
hozzáállásán. További segítség, hogy nagyban megnő a diákok közötti interakció. Míg egy 
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hagyományos nyelvórán aligha jut idő egymás munkáinak végigtanulmányozására, itt a sza-
badidejében ezt mindenki megteheti, és valószínűleg még jól is fog szórakozni. Emellett sok 
személyes dolog is kiderülhet az írókról, ami fokozhatja az egymás (írásai) iránti érdeklődést. 
Így akár közös projektumok is létrejöhetnek, ahol két vagy több diák kooperatívan szerkeszt 
egy blogot.

Összességében elmondható, hogy a blogokban minden lehetőség megvan rá, hogy haszná-
latukkal magasabb szintre emeljük a nyelvoktatást, azon belül is az írásoktatást. A mindenkori 
hozzáférhetőség megszabadít a tanóra időkorlátaitól, minden egyes bejegyzés potenciális 
anyag egy következő órára, a végletekig személyre szabható környezet pedig olyan otthonos-
ságot biztosít, ahol a tanuló könnyebben kifejezheti mondanivalóját és érvényre juttathatja 
kreativitását.

Kipróbálását mindenkinek csak ajánlani tudom!


