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RAPORTTEJA 

Nils Erik Enkvist: 

YHDEKSÄS PUOLAN JA ENGLANNIN KONTRASTIIVINEN KONFERENSSI 

Marraskuun 10 - 12 päivinä pidettiin Ustroniessa Poznanin 
yliopiston englannin laitoksen järjestämä Yhdeksäs puo- 
lan ja englannin kontrastiivinen konferenssi. Puheen- 
johtajara toimi tavanomaisella tarmolla professori 
Jacek Fisiak. Osanottajina oli noin 50 puolalaista ja 
17 ulkomaista lingvistiä, viimeksimainittujen joukossa 
Liisa Kurki-Sucnio ja allekirjoittanut. 

Konferenssin ohjelmassa oli kaikkiaan 18 alustusta: 
eriglanhin ja puolan kontrastiivista fonologiaa, syntak- 
sia sekä sanaston ja tyylin tutkimusta. Jos konferens- 
sin sisältöä verrataan aikaisempien konferenssien antiin, 
pistää silmään kasvava mielenkiinto ei vain syntaksin 
yksityiskohtiin vaan myös holistisempiin, kielen sosiaa- 
listen ja tyylillisten variaatioiden aiheuttamiin kont- 
rastiivisiin ongelmiin, kielen funktioihin, kontekstiin 
ja tekstilingvistiikkaan. Syntaktisten yksityiskohtien 
tutkimisen ohella ovat siis laajemmatkin perspektiivit 
tulossa muotiin. 

Jälleen kerran vierailla oli tilaisuus todeta, kuinka 
pitkäjännitteisesti ja tarmokkaasti Puolan nuoret anglis- 
tit tutkivat kontrastiivisia ongelmia. Myös Puolassa 
kontrastiivinen näkökulma johtaa usein nimenomaan äidin- 
kielen eli puolan rakenteiden selvittelyyn, koska eng- 
lannin ilmiöiden tuntemus on kansainvälisen tutkimuksen 
ansiosta parempi. Alustusten taso oli ylipäätään korkea 
ja niistä käyty keskustelu ankaran kriittistä. Konfe- 
renssin esitelmät julkaistaan sarjassa Papers and 
Studies in Contrastive Linguisties (Adam Mickiewicz 
University, Poznan, ja Center for Applied Linguistics, 
Washington, D.C.), jonka kolmas nide on valmiina ja 
neljäs sekä viides nide valmisteilla. 

Konferenssin aikana pidetyssä kansainvälisen neuvoa- 
antavan komitean kokouksessa puolalaiset järjestäjät 
toivoivat voivansa edelleen lisätä konferenssien kansain- 
välisyyttä. Tämä tarkoittanee käytännössä, että myös 
suomalaisten osanottajien määrää voidaan hieman lisätä. 
Kymmenes konferenssi pidetään keväällä 1976 pääteemanaan 
leksikaaliset ongelmat, yhdestoista todennäköisesti 
joulukuussa 1976 aiheena tekstilingvistiikkaan liittyvä 
kontrastiivinen tutkimus.    



  

    
            

  

Michael Pickering: 

PP
 

SOME OBSERVATIONS ON CLOZE TESTS 

The cloze test can be described very simply: the 

student is reguired to fill the gaps appropriately 

where every nth word is deleted in a text. First 

devised by Wilson Taylor for determining the 

readability of texts, the "cloze" procedure has 

been, so to speak, inverted to form a test of a 

reader's ability to predict what word will occur on 

the basis of the context. (The predictability is 

sometimes called "expectancy", although this term 
is not guite appropriate to a written text, where 
the following as well as the preceding cortext may 

be used to determine what word has been omitted; 

"expectedness" might be preferred, but on the other 

hand "expectancy", like prediction, is used without 

regard to time-order in mathematical discourse.) 

There are two methods of marking a cloze test. The 

first is called "riarrow": only the exact word omitted 

is counted as correct; the second is called "nroad'": 

any. acceptable word is counted as correct. Ncither 

type of marking can be done by the optical reader 

and computer system used here at present to mark 

multiple-choice tests in university entrance 
examinations. "The närfow marking however is a auite 
objective procedure: it does not vary with the 
person doing it. Broad marking may so vary, and 
must be standardised in a group test. 

When compared with other language tests, the cloze 

test appears to be a good one. With narrow marking, 
it shows a correlation of .76 with listening 
comprehension (multiple-choice) and .69 with 
dictation, which tests, together with structures, 
vocabulary and reading comprehension, form the five 

subtests in the TOEFL .opattery of tests. The above 
correlations are higher than any founc between the 
subtests of the TOEFL battery; or between any one 
subtest and the rest of the subtests, excepting 

only listening comprehension. (See "Cloze, Dictation 
and the TOEFL", J.W. Oller Jr., Patricia Irvine and 
Parvin Atai in Language Learning, Volume 24, no. 

a 1974.) 

Statistically, language tests measure variation in' 
language ability through active or nassive use of 
written or spoken language. This does not mean that 

the tests measure the "subskills", as they are 
nowadays called, of listening, speaking, reading 
and writing. The form (sometimes called "the 
mechanics") of both multiple-choice and cloze tests 
reguires the exercise of abilities rather unlike 
those used in listening etc. in everväay life. 
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The usual multiple-choice test called "reading 
comprehension" for example, would be more exactly 
characterised as a test of "academic reading 
ability" (defined as reading for information and 
making inferences from what is read), or, in a 
roughly edauivalent way, as a test of the ability to 
use textual matter in self-instruction. (Corre- 
spondingly, the cloze test would be usefully under- 
stood as a test of the ability to study a text in 
detail, as in critical reading or proof-reading. 
The point here is, that when we read in everyday 
life, we usually do not pose ourselves, or have 
posed to us, a number of guestions, egually spread 
over the text, or, similarly, a number of statements 
with which to agree or disagree; neither do we, in 
our everyday reading, notice or utilise every nth 
word. The cloze test and the multiple choice test 
therefore cannot be considered as redguiring only 
those abilities used in everyday reading, even 
though they predict these abilities rather well. 
Since it is generally agreed that the abilities 
needed to perform in a test do, and perhaps should, 
influence the teaching given (whether we wish it 
or not), the guestion should be asked, "What are 
the abilities regauired to perform in the cloze test?" 
What we propose to do in the remaining part of this 
article is to provide some ad hoc answers to this 
guestion, by means of examples, interpreting 
"abilities" in a general unsystematie sense. We 
shall suggest four abilities - additions or modifi- 
cations to these are naturally to be expected. 
They are: 1. Knowledge of vocabulary 2. Knowledge 
of collocation and colligation 3. Attention to 
nearer and farther context 4. Flexibility as to 
word and context interchangeability. 

  

Below are two fragments of possible cloze tests, 
based on the same text. The first has gaps five 
words apart, the second, six words apart; the first 
begins at word 6, the second at word 0. 

(1) Earlier this year, British Council ----- expert 
Peter Roe visited Finland ----- strongly advocated 
the use of ----- cloze test of language skill. 
-—m--- talk to a workgroup of ----- Conference of 
English Departments is ----- in the C.E.D. report 
1975 

(2) -—---- this year, British Council Testing expert 
-——e- Roe visited Finland and strongly advocated 
—moo- use of this test of language -----. His talk 
to a workgroup of ----- Conference of English 
Departments is summarised ----- in the C.,.D. 
report 1975.  
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We will illustrate the four above-mentioned abilities 
from these two frasmentz. 
1. Knowledge of vocabularv. This is rather specific 
  

to filling the last gap in (1). ”"Reportead" or 
"written" would be relatively unacceptable compared 
with "summarised". "Included" would be only fairly 
acceptable. 
2. Knowledge of collocation. The tendency for 
certain words to occur together is called "colloca- 
tion". "Earlier", the exact word for the first gap 
in (2) collocates with "year". The reguirement for 
certain words to ocsur together is strictly called 
"colligation". The rules of &djective order rule 
out "well-known" in he second gap in (2), although 
"well-known" may easiiy collocate with a personal 
name. Textual cohesion rules (thus colligation) 
will rule out "there" in the last gap in (2) - a 
place phrase follows, and "there" would duplicate 
the reference. 
3. Attention to nearer and farther context. "During" 
in the first gap in (2) would be wholly acceptable 
on the basis of nearer context. "Visited" however 
is likely to specify a definite time, which "during" 
does not. Compare "has visited", "has been in/ 
visiting". Note also that "strongly advocated" has 
the same tense as "visited". This much context is 
needed to show that "earlier" is more acceptable 
than "durineg"”" . 
4. Flexibility as to word and context interchange- 
ability. In the third gap in (1) there is a choice 
between "a", "the" and certain other words. In 
another test based on this text, the word "the" 
before "use" could have been omitted, and the word 
"the" before "cloze" included. The interdependence 
of the articles in these two positions is shown 
by the faot that "the" + "the", "the" + "a", "a" + 
"the", and "a" + "a" are acceptable decreasingly in 
that order. The possibility certainly exists that 
the word use to fill one gap would affect the choice 
of word to fill another gap. Word and context 
interehange. An example of this does not occur 
however in the above fraginents, as far as we can 
judge. 

The cloze test, then, it is suggested, reguires for 
its performance certain "abilities", in a non- 
technical sense of that word, which are not 
necessarily impnlied in the language skills, such as 
reading and listening, with which performance in 
the cloze test is known to correlate. Four of 
these "abilities" have been discussed above: they 
are, attention to nearer and farther context; 
knowledge of likely collocasions and colligations 
(i.e. of words which, for one reason or another, 

are likely to ncecur in tke same context), 
flexibility in treating a (perhaps hypothetical) 
word inserted in a gan in the tex* as context for 
further predictions, and knowledge of vocabulary.
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TAVOITESEMINAARI 13.-14.11.1975 

Jyväskylän yliopistossa kokoontui 13.-14.11.1975 
joukko korkeakoulujen ja kieli-instituuttien opetta- 
jia Valtakunnallisen kielikeskuksen järjestämään 
seminaariin, jossa käsiteltiin kielitaidon opetuksen 
tavoitteiden kuvauksen ongelmia. Seminaariin sisäl- 
tyvissä luennoissa käsiteltiin mm. kommunikaatio- 
lähtöistä tavoitekuvausjärjestelmää, tavoitteiden 
asemaa kielenopetuksessa ja kielenopetuksen tavoit- 
teita koskevan kyselyn tuloksia. Ryhmätöinä tarkas- 
teltiin eri ammattien kielitaitotarpeista lähteviä 
tavoitteita ja pyrittiin soveltamaan tavoitekuvaus- 
mallia yhteen viestintätapahtumaan. Sovelluskohteek- 
si valittiin vieraskielisen seminaarin kielenkäytön 
kuvaus kielen funktioiden tasolla. Ryhmätöiden 
raportit lähetetään lähiaikoina seminaarin osan- 
ottajille. 

Osanottajien suorittamasta kurssiarvioinnista kävi 
ilmi, että ryhmätöiden osuutta pidettiin liian vä- 
häisenä ja osaa luentoihin käytetystä ajasta turha- 
na. Myös keskusteluun tulisi varata enemmän aikaa. 
Seminaarin aiheen käsittely tuntui yleensä mielek- 
käimmältä opettajista, joiden antama opetus on 
tavoitteiltaan selvästi rajattua ja joille tavoit- 
teiden yksilöinti on opetuksen suunnittelussa käynyt 
tutuksi. - Tavoitekuvauksen jatkossa toivottiin 
kielikeskuksen taholta kuvausta suuremmasta jou- 
kosta keskeisiä viestintätilanteita, joiden joukosta 
opettajien olisi mahdollista valita opetuksensa 
tarpeisiin. Myös oppimateriaalin ja opetusmenetel- 
mien valinta jäisi tällöin opettajan tehtäväksi 
asetetuista tavoitteista käsin. 

LN 
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ALAN KIRJALLISUUTTA 

Marita Gustafsson: 

LAUSEITA VAI TEKSTIÄ 

  

Nils Erik Enkvist: Tekstilingvistiikan peruskäsitteitä 
Oy Gaudeamus Ab, Jyväskylä 1975, 142 s. 

  

Suomen sovelletun kielitieteen yhdistyksen piirissä 
tehtiin pari vuotta sitten aloite eri <ielitieteelli- 

oo J : | ju siä teorioita esittelevien oppikirjojen aikaansaami- 
+aE. Le : : ka PDT St | seksi. Tarkoituksena oli ennen kaikkea luoda suomen- 

; on A tyjä 3000 N | kielistä käsitteistöä sekä soveltaa teorioita suoma- 
laiseen esimerkkiaineistoon. Sarjan ensimmäisenä 
teoksena on saatu julkisuuteen Nils Erik Enkvistin 
Tekstilingvistiikan peruskäsitteitä. "Tekstilingvis 
tiikka on modernin kielitieteen piiriin kuuiuva tut- 
kimussuunta, joka pyrkii selvittämään virkettä 
pitempien kokonaisuuksien koheesioon vaikuttavat 
kielelliset tekijät. 

      

Nils Erik Enkvist toteaa kirjansa esipuheessa, että 
i teoksen punaisena lankana on tekstilingvistiikan 

peruskäsitteiden luetteleminen. "Tästä voisi saada 
l sen harhaanjohtavan käsityksen, että kyseessä on 

vain eräänlainen irrallisten käsitteiden hakemisto. 
Näin ei kuitenkaan ole asianlaita, vaan kirjalla on. 
tekstilingvistiikan käsitettä käyttääkseni, selvä 
tekstistrategia. Sen kahdessa ensimmäisessä luvussa 

x | | käsitellään johdannonomaisesti tekstin je sen hyvin- 
= ji kat T : muodostuneisuuden kriteerejä sekä tekstin syntyyn 

liittyviä ongelmia. Seuraavissa luvuissa edetäön 
tekstin pienimmistä osista eli lauseista ja virk- 
keistä tekstijaksojen koheesioon, kunnes lopuksi 
päädytään koko tekstin funktioon ja kysymykseen 
siitä, mikä on tekstin sisällön suhde erilaisiin 
maailmoihin. Viimeisessä luvussa esitetään joitakin 
tekstilingvistiikan sovellutusmahdollisuuksia. 

    

Tekstin merkityssisältö voidaan ilmaista yksin- 
kertaisina perusyksikköinä eli predikaatioina. 
Tekstin laatijan tarkoituksesta riippuu, millä ta- 
valla hän haluaa organisoida predikaatiot yhtenäisek- 
si tekstiksi, ts. millaisen tekstistrategian hän 
valitsee. Eri tekstistrategioita käyttämällä sama 
predikaatiojoukko voidaan järjestää useiksi teksti- 
varianteiksi. Valintojen erot näkyvät teksteissä 
eroina lauseiden ja virkkeiden järjestyk: sessä, niiden 
rinnastuksessa ja alistuksessa, käytetyissä aika- 
muodoissa samoin kuin virkkeiden viölisissä viittaus- 
suhteissa. 
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Teoksen keskeisissä luvuissa käsitellään lauseiden 
ja virkkeiden välisiä viittaussuhteita, tekstin 
jaksoja, tematiikkaa, kysymyksen ja vaste.uksen suh- 
teita sekä lauseiden kytkemistä. "Tematiikka eli 
lauseen informaation virtaaminen muodostaa ehkä jon- 
kin verran muista kysymyksistä erottuvan mielen- 
kiintoisen ongelman. Muita edellä esitettyjä meka- 
nismeja, siis viittaussuhteita, kytkentöjä, jne, 
taas tarvitaan selvitettäessä tekstin semanttista ja 
syntaktista sidostuneisuutta. Viittaussuhteet si- 
tovat tekstin lineaarisesti esitetyt osat semantti- 
sesti toisiinsa. Syntaktisesti predikaatiot vhdig- 
tetään kytkennöillä, joita ovat rinnastus, alistus 
ja upotus. Esimerkiksi attribuutit ja lauseenvas- 
tikkeet ovat upotettuja predikaatioita, jotka pinta- 
rakenteessa eivät enää muodosta lausetta vasan tino- 
astaan lauseenjäsenen. 

Kirjan loppupuolella Enkvist käsittelee lyhyesti 
sellaisia tekstin ominaisuuksia, joita on perintei- 
sesti tutkittu tyyliopissa. Näitä ovat mr. runomitta, 
alku- ja loppusointu sekä runon säkeistöjen rakcane. 
Niissä on tyypillistä se, että osa tekstistä toistuu 
ikään kuin jonkin aikaisemman osan kuvana, mistä 
johtuu myös tälle ilmiölle annettu nimi: ikoninen 
koheesio. Ikoniikkaa esiintyy syntaktisella tasoila-- 
kin, kun lauseita muodostetaan saman syntaktisen 
kaavan mukaan. 

Teoksen loppuluvussa esitetään joitakin tekstilingvis- 
tiikan sovellutusalueita. Tärkeimpänä nähdään 3idin- 
kielen opetus, jossa tulisi pyrkiä kommunikaatiokyvyn 
kehittämiseen. Tekstilingvistiikka saattaa tarjota 
apua tässä opetuksessa korostaessaan esimerkiksi 
erilaisten tekstistrategioiden merkitystä. Vieraiden 
kielten opetuksessa ongelmat ovat osittain yhteneväi- 
siä, joskaan oppilaiden lähtötaso ei ole yhtä korkea. 
Kummassakin tapauksessa oppimateriaalin laatijat voi- 
vat käyttää hyväkseen tekstilingvistiikan saavutuk- 
sia. Kielen opetuksen lisäksi tekstilingvistiikesta 
on hyötyä kielitaidon testaamisessa (cloze-metodi) 
ja psykolingvistiikassa. Samoin tällä tutkimus- 
suunnalla on yhtymäkohtia tyylintutkimukseen, narra- 
tologiaan ja semiotiikkaan. 

Nils Erik Enkvist on liittänyt kirjansa loppuun sekä 
käsitehakemiston että melko laajan bibliografian, 
jotka molemmat tietysti lisäävät oppikirjan käyttö- 
arvoa.  
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T.LEIDOTUKEIA F r 

SEMINAAREJA JA KIELIKURSSEJA KIELTEN OPISKELIJOILLE 

Yliopistoissa ja kieli-instituuteissa kieliä opiske- 
levilla, jotka välitetään työvoimatoimistojen ja 
harjoittelijainvaihtotoimiston kautta ulkomaiseen 
harjoitteluun ensi kesänä, on mahdollisuus osallis- 
tua kielikursseille ja seminaareihin seuraavasti:   
ENGLANTI 

Pritish Council järjestää Englannissa kieliharjoitte- 
lussa oleville englannin kielen opiskelijoille kesä- 
kuun alussa Lontoossa päivän kestävän tilaisuuden, 
jossa on esitelmiä ja keskusteluja mm. Englannin 
opetuslaitoksesta, televisiosta ja englannin kielen 
opiskelusta. Osanottajilla on tilaisuus esittää 
kysymyksiä. Tilaisuuteen voidaan kutsua 40 - 50 
osanottajaa. Tilaisuus on maksuton. 

Ilmoittautuminen informaatiotilaisuuteen tapahtuu 
harjoittelupaikkahakemuksen yhteydessä. Hakulomak- 
keita saa työvoimatoimistoista, jonne hakemukset 
myös palautetaan 15.2.76 mennessä. 

RUOTSI 

Yliopistojen ja kieli-instituuttien ruotsin kielen 
opiskelijoille järjestetään erityiskielikurssi ennen 
kesätyön aloittamista 17.5. - 29.5.76. Opetusohjel- 
ma suunnitellaan ko. opiskelijaryhmää varten. Kurs- 
si (opetus, asunto, ruoka) on osanottajille ilmainen. 
Kurssi järjestetään Tukholman lähistöllä. Järjeste- 
lyistä vastaa Föreningen Norden. 

Ruotsista kieliharjoittelupaikkaa hakevien välityksen 
hoitavat työvoimatoimistojen pohjoismaiset työhön- 
sijoitusasiain neuvojat, jotka myös ilmoittavat 
ruotsin kielen kurssista kiinnostuneet hakijat työ- 
voimaministeriön harjoittelijainvaihtotoimistoon. 
Kielten opiskelijoiden, jotka hakevat kieliharjoit- 
telupaikkaa, toivotaan ottavan yhteyttä työvoima- 

tcimistojen pohjoismaiseen välitykseen jo tammi- 
helmikuun aikana. Kurssi-ilmoitukset pitää jättää 
helmikuun loppuun mennessä. 

SAKSA!] LIITTOTASAVALTA 

Saksan kieien opiskelijoilla on mahdollisuus osallis- 
tua viikon kestävään johdantoseminaariin Kölnissä 
ennen työn aloittamista. Seminaareja järjestetään 
todennäköisesti kaksi: toukokuun viimeisellä viikol- 
la ja kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Kumpaankin    
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seminaariin voidaan ottaa 25 osanottajaa. Seminaari, 
majoitus perheissä ja ruokailu ovat ilmaiset. Kus- 
tannuksista vastaa Liittotasavalta ja järjestelyt 
hoitaa Carl Duisberg-Gesellschaft Kölnissä. Seminaa- 
rin tarkoituksena on antaa tietoja nykypäivän Saksan 
Liittotasavallasta, sen politiikasta, kulttuurista 
ja talouselämästä jne. esitelmien, keskustelujen ja 
tutustumiskäyntien avulla. Viime vuonna järjestet- 
tiin vastaavanlainen seminaari ja siitä saatiin 
erittäin myönteisiä kokemuksia. Koska ohjelma suun- 
nitellaan nimenomaan saksan kielen opiskelijoita 
varten, on tämä erinomainen tilaisuus saada opintoi- 
hin liittyvää tietoa Saksan Liittotasavallasta. 

Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu harjoittelu- 
paikkahakemuksen yhteydessä. Hakulomakkeita saa 
työvoimatoimistoista, jonne :myös hakemukset palaute- 
taan 15.2.76 mennessä. 

Osanottajien valinta 

Osanottajien valinta em. kursseille ja seminaareihin 
tapahtuu hakuajan päätyttyä ja hyväksymisestä ilmoi- 
tetaan hakijoille maaliskuun kuluessa. 

TEKSTILINGVISTIIKAN SYMPOSIUM 

KIELIKURSSEJA 

Abo Akademin suojissa työskentelevä Suomen Akatemian 
tekstilingvistiikan tutkimusryhmä järjesti marraskuun 
28 - 30 päivinä Turussa symposiumin, jonka otsikkona 
oli "The Interaction of Parameters Affecting Word 
Order". Osanottajia oli 34, joista 18 ulkomailta. 
Symposiumissa pidettiin yhteensä 16 alustusta, jotka 
01 tarkoitus julkaista kevään kuluessa. 

ENGLANNIN KIELEN OPETTAJILLE 

British Council järjestää ensi kesänä seuraavat 
englannin kielen opettajille tarkoitetut kurssit. 
Hakuaika kaikille kursseille päättyy 16.2.1976. 

Tarkempia tietoja antaa British Council, 
E. Esplanadikatu 22 A, 00130 Helsinki 13, jonne 
myös hakemukset osoitetaan. 

1-21 August Reading, Writing and Teaching Coventry Contemporary English Literature 

26 July-14 August The Teaching of English as London Communication 
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8-27 July 
Leeds 

13-31 July 

Newcastle upon Tyne 

10-29 July 
Southampton 

5-24 July 
Aberdeen 

18 July - 7 August 
Exeter 

26 July - 12 August 
Swansea 

12 — 31 July 
Manchester 

12 July - 1 August 
Reading 

KIELIKESKUSUUTISTEN ARTIKKELIT VUONNA 1975 
Index to articles in Language Centre News 1975 

RAPORTTEJA 

Battarbee, K., CDE 75 (Conference of 
Departments of English 1975) U/7 

Berggren, 0O., Teollisuuden palveluksessa 
toimivien insinöörien kielitaidon 
tarve ja insinöörikunnan käsitykset 
teknillisissä korkeakouluissa annet- 
tavan kielten opetuksen sisällöstä 2/1 

Berggren, 0O., Languaze needs of 
professional engineers 2/3 

Freihoff, R., Vielä yksi esimerkki kieli- 
kurssin yleis- ja makrotavoitteiden 
kuvauksesta: diplomikielenkääntäji- 
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The Teaching of English as a 
Foreign Language 

English Language 

Contemporary English Language 
and Teaching Methods 

Literature, Language and 
Education in Britain Today 

Linguisties and the Classroom   
Contemporary English Language 
and Usage 

Technigues for English Teachers 

Linguistics and Teaching of 
English. 

N:0/No. s/P 

  en koulutus 1/2 

Kahanpää, H., Kieli, konteksti ja tilanne: 
AFinLAn symposiumi Turussa 1975 6/1 

Kokkonen, H., Kielten opetuspalvelun ja 
yleisopintojen kommunikaatio-ope- 
tuksen suunnittelijoiden palaveri 3/8 
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N:0/No. s/P 
Kokkonen, H., Kielitaidon testaus- 

kurssi Jyväskylässä 19-21.5.1975 

Koivulehto, J., Yliovistojen saksan 
kielen laitosten valtakunnal- 
linen seminaari 

Kultalahti, T., Helsingin teknillisen 
korkeakoulun kielilaboratorio 

Melkinen, A., Suullisen ilmaisun opetus- 
kokeilu yhteiskuntatieteellisessä 
ja kasvatustieteellisessä tiede- 
kunnassa kevätlukukaudella 1975 

Nummenmaa, L., Valtakunnallisen kieli- 
keskuksen toimintekertomus vuodelta 
1974 

Nummenmaa, L., Problems in teaching 
foreign language reading 
comprehension 

Nummenmaa, L., Engiish for special 
purposes-kurssi Edinburghissa 
30.8.-12.9.1975 

Pickering, M., The aualifications of a 
foreign language teacher: a basis 
for discussion 

Pickering, M., Shortened version of the 
preceding report of the conference 
of German university teachers in 
Lammi 

Pölkki, M-L., Kokemuksia kirjallisen vies- 
tinnän opettamisesta Jyväskylän 
yliopistossa 

Pönkänen, M., Kieliopintojen kehittämises- 
tä korkeakoulujen yhteiskuntatie- 
teellisillä ja vähän muillakin 
aloilla 

Rytövuori, I., Tampereen yliopiston 
taloudellis-hallinnollisen tiede- 
kunnan kielten laitos 

Sajavaara, K., AILA Worjad Congress: 
Stuttgart 25-30.8.1975 

Summala, U.. Oulun yliopiston kieli- 
palvelukeskus 

1/8 
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OPPIMATERIAALEJA Nito/Nos 8/P 

Articles, books and reports on 
English for special purposes SO 

Reading Comprehension: Business 6/5-8 

Luettelo Valtakunnallisesta kieli- 
keskuksesta tilattavista kielistudio- 
ohjelmista 4/11 

Valtakunnallisen kielikeskuksen oppi- 
materjaaleja 5/14 

Valtakunnallinen kielikeskus: testejä 5/14 

TIEDOTUKSIA 

AFinLA-näkymiä 1975 SV Il 

AV-75 6/7 

Kielikeskusuutisten artikkelit v. 1974 2711 

Kielistudiokursseja opettajille kesällä 
1975 0/0 

Luettelo kielikeskuksen oppimateriaaleis- 
ta ja julkaisuista WAL 

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyk- 
sen AFinLAn syyssymposiumi 1975 5/5 

Tavoitekysely VN 

Tietoja Englannissa vuonna 1976 järjes- 
tettävistä koulutuskursseista OVT 

LI A KA JA 

Täydennys Kielikeskusuutisissa n:o 5/75 julkaistuun 
luetteloon Articles, Books and Reports on English 
for Special Purposes: 

Corder, S.P., Introducing Applied Linguistics, 
Penguin 1973 

Eskey, D.E., 'A Model Program for Teaching Advanced 
Reading to Students of English as a Foreign 
Language' (1973), in Language Learning 23:2 169-83 

Halliday, M.A.K., 'Existing Research and Future 
Work' (1969), in Languages for Special Purposes 
(CILT Reports and Papers: 1)
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Harre, R., Introduction to the Logic of the 
Sciences, Macmillan 1960 

Jones, K., The Role of Discourse Analysis in 
Devising Undergraduate Reading Programmes in EST 
(1974): ETTC: mimeographed 

Jones, Ki Roe, Po, 'Desisning Englishutfor Solenoce 
and Technology Programmes in Academic Settings for 
Overseas Students: Problems and Perspectives! 
(1975): ETIC: mimeographed 

Munby , J., Preface to: English for Academic Study: 
ETIC Occasional Paper (1975) 

Ogden, C.K., Basic for Science, Kegan Paul 1942 

West, MPi Plood, WE, "A Limited Vvocabularys tor 
Scientific and Technical Ideas' (1950) in English 
Language Teaching 4:4,5 104-8 128-37 

Widdowson, H.G., 'An Approach to the Teaching of 
Scientific English Discourse' (1974) in RELC Journal 
BR 

Widdowson, H.G., 'EST in theory and practice! 
in English for Academic Study: ETIC 1975 

READING COMPREHENSION: Medicine 

Title: 

Special 
Character- 

istiocs: 

Title: 

Level: 

Practice in Medical English. Ken Methold. 
Longmen, London 1971. 
  

This book will help students who are learning 
English as an aid to their medical studies. 1It 
contains examples of the kinä of English prose style 
they will meet in medical textbooks, journals, 
lectures, case histories, etc. "There are five 
sections: Medical History, The Profession of 
Medicine, Preventive Medicine, Descriptive Medicine, 
and Case Historses, Each section contains four to 
six specially selected texts. Each text is 
accompanied by comprehension sxercises, vocabulary, 
composition, and suggested topics for discussion. 

English in Basic Medical Science. Joan Maclean. 
  

English In vocus, (eds) J.P.B. Alen and H.G. 
Widdowson. Oxford University Press, London 1975. 

For intermediate and advanced students who have 
completed a basic course in English, and who need 
to consolidate and extend theii knowledge of the 
language in order to cope with the kind of written 
English which they wil) reauire for their specialist 
studies.  
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Contents: The compartments of the body, sources of 
energy, gross anatomy of the trunk enithelial 
tissues, the study of cell structure, the heart, 
the nervous system. 
Each unit consists of a reading passage with 
comprehension problems and exercises on paragraph 
writing, followed by exercises for free reading. 

Medical English. Holmström, Ingrid. Esselte 
Studium, Stockholm 1969. 

Avsedd för engelskstuderande som är inriktade 
pä ett yrke med medicinsk anknytning. 

Behandlar anatomi. Varje gmrundtext har innehälls- 
frägor, översättningsövningar samt tväspräkig ord- 
Lista. 

Engelski za medicinare farmaceute i stomatologie. 
Horvatovic, R., Zavod za Izdavanje Udzbenika 
Socialisticke Rebublike Srbije, Belgrade 1966. 

A comprehensive coursebook organized into three 
parts: the first part introduces elementary 
structures, using medical situations and vocabulary 
where possible and presenting information through 
line-drawings with commentaries; in part tao a more 
formal grammar component is introduced and exercises 
of the slot-filling and transformation type appear; 
part three features abridged passages from textbooks 
and reference sources and the emphasis on reading 
and translation. Throughout the text is organize? 
in double columns with vocabulary glosses to the 
right, and the whole is abundantly illustrated with 
contextualising line-drawings and diagrams. The 
vocabulary list at the back contains over five 
thousand items with phonetic transcriptions, 
translated eguivalents and collocational contexts. 

Englisch fir Mediziner. Kupferschmidt, H.G. 
VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1968. 

Presumes an advanced knowledge of common-core 
English. 

A series of often abridged passages from medical 
texts interleaved with contrived dialogues, narrative 
pieces, verse mnemonics and cartoons. Content notes 
and guestions with o0:casional lexical annotations 
follow most extracts. Appendices include 
pronunciation exercises, notes on English grammer, 
proverbs and guotations, abbreviations, a picture 
vocabulary of anatomical systems and medical 
situations, and a glossary of some five hundred terms 
with phonetic transeriptions and German edguivalents.    
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Medicine. 
Joan Maclean. 
Oxford University Press, London. 

Elisabeth Ingram, Thomas Ingram and 
English for Special Purposes, 

Forthcoming. 

A series of selected passages for specialists in 
medicine. They are intended to provide intensive 
language practice for those who are fairly advanced 
in their own subject, but whose knowledge of English 
is comparatively limited. 

The basic plan is to give the student a selection 
of unsimplified passages releting to his subject 
of study taken from established textsbooks, journals 
and so on, to provide practice in the use of 
ceommonly occurring grammatical patterns and 
vocabulary. Casettes available. 

Nursing. Dallas, D., Collier-Macmillan, Special 
English Series, London 1971. 

Aimed at student nurses in training; for class use 
or private study. 

15 units each beginning with tapeä dialogues as 
pronunciation models and information contexts 
practice grammatical construetions on a repetitive 
structural manipulation basis. Reading comprehension 
and further exercises in grammar and tests in lexis 
complete the unit. A key to the exercises is 
included, as is a glossary of over a hundred and 
fifty technical terms. Each unit has contextualising 
photographs and diagrams or linedrawings,. 

Medical Examination Review Book. 1In two parts. 
Education Council for Foreign Medical Graduates. 
Medical Examination Publishing Company Incorporated, 
Flushing, New York 1969. 

A practice and review collection of objective 
multiple-choice examination papers in the fields 
of medicine, pediatrices, surgery, obstetrics and 
gynaecology, with each auestion being given standard 
textbook references. "The tests are provided with 
keys. 
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Nils Erik Enkvist: Yhdeksäs puolan ja englannin 
kontrastiivinen konferenssi 

Michael Pickering: Some observations on cloze 
tests 

Tavoiteseminaari 13.-14.11.1975 

KIRJALLISUUTTA 

Nils Erik Enkvist: Tekstilingvistiikan perus- 
käsitteitä (Marita Gustafsson) 

TIEDOTUKSIA 

Seminaareja ja kielikursseja kielten 
opiskelijoille 

Tekstilingvistiikan symposium 

Kielikursseja englannin kielen opettajille 

Kielikeskusuutisten artikkelit vuonna 1975 
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