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KANSAINVÄLISTYMISEN JA VIERASKIELISEN OPETUKSEN 
HAASTEET JA UUDET MAHDOLLISUUDET KORKEAKOULUJEN 

KIELENOPETUKSESSA 

Liisa Kurki-Suonio 
Korkeakoulujen kielikeskus 

Kielikeskusten uusia haasteita kansain- 
välisen opiskelijavaihdon lisääntyessä on 
vieraskielisen opetuksen tukeminen ja 
hyväksikäyttö. Korkeakouluja on pyydetty 
laatimaan vieraskielisen opetuksen suun- 
nitelmansa vuosille 1992-96 seuraavan 
Toiminta- ja taloussuunnitelman yhtey- 
dessä. 

Korkeakoulujen kansainvälistä opiskelija- 
vaihtoa pohtinut työryhmä on esittänyt, 
että asteittain päästäisiin jo 90-luvulla 
tilanteeseen, jossa vuosittain 5000 opis- 
kelijaa opiskelisi ulkomailla ja Suomen 
korkeakouluissa olisi useita kymmeniä 

vieraskielisiä opintokokonaisuuksia. Nämä 
voisivat olla perustutkinnon osia tai 
kokonaan uudentyyppisiä erillisohjelmia. 

Tästä — seuraa — kielikeskusopetukselle 
ainakin opiskelun vaatiman kielitaidon 
opetuksen monipuolistaminen koskemaan 
sekä opetus- ja tutkimushenkilöstöä että 
opiskelijoita. — Vieraskielinen = opiskelu 
vaatii oman alan tieteellisen tekstin 
ymmärtämisen lisäksi luentojen ja semi- 
naarien ymmärtämistä ja aktiivista kes- 
kusteluun osallistumista sekä kirjallisten 
esitysten laatimistaitoa. On mukauduttava 
erilaisen akateemisen ympäristön nor- 
meihin ja tunnettava vakiintuneita kon- 
ventioita. Orientaatiokurssit ja pereh- 
dyttäminen opiskeluun ulkomailla kuulu- 
vat jo kokeiluvaihdossa mukana olevien 
korkeakoulujen =kielikeskusten opetus- 
ohjelmaan. 

Myös ne opiskelijat, jotka eivät lähde 
ulkomaille, tulevat tarvitsemaan tällaista 
kielitaitoa entistä enemmän, mikäli osa 
heidän opinnoistaan on vieraalla kielellä. 
Suomalaisten — opettajienkin — uskoisi 
haluavan kielitaidon vahvistamista esim. 
henkilöstökoulutuksena = annettavana 
"räätälöitynä" opetuksena. Opettajien 
velvollisuus antaa vieraskielistä opetusta 

tai ulkomaisten = opettajien = saanti 
Suomeen on toimenkuva- ja työtilanne- 
ongelma, johon en tässä ota kantaa 
muuta kuin toteamalla, että lisääntyvä 
työmäärä on asianmukaisesti korvattava. 

Kielikeskusten kannalta uuden opetuksen 
suunnittelussa mukana oleminen on in- 
nostavaa. Kielenopetus olisi alusta pitäen 
otettava vieraskielisten opinto-ohjelmien 
osaksi ainakin niillä opiskelijoilla, joiden 
äidinkieli on muu kuin ohjelman opetus- 
kieli. Onko kielikeskusopetus tukitoimin- 
taa vieraskieliselle aineopetukselle vai 
voiko kielikeskus antaa aineopintoja tai 
niitä korvaavaa opetusta? Miten yhdis- 
tetään kielenopetus ja aineopinnot? 
Monet kielikeskusopettajat antavat jo 
aineopintoihin kiinteästi liittyvää opetusta 
yksin tai yhdessä ainelaitoksen opettajan 
kanssa. 

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen ope- 
tuksessa on käytetty hyväksi työvelvol- 
lisuuskokeilun suomia mahdollisuuksia 
yhteisopetukseen (psykologia, kasvatus- 
tiede, englannin kieli, musiikkitiede sak- 
san kieli), ja Tampereen yliopiston kieli- 
keskuksen opettajat ovat suunnitelleet 
omaa vieraskielistä Intercultural studies 
aineopintojaksoa kielenopetusmodulien ja 
team teaching -yhteisopetuksen ohella. 
Laitoksen tiedotteessa Liisa Löfman 
kysyy: onko aiheellista, että kielikeskus 
suunnittelee ja toteuttaa myös omaa 
vieraskielistäkoulutusohjelmaa? Lappeen- 
rannan teknillisessä korkeakoulussa on 
kauppatieteellisen alan opetuksen suun- 
nittelussa ollut mukana Kielikeskuksen 
johtaja tekemässä esityksiä, joissa var- 
sinainen kielenopetus "pohjustaa" vieras- 
kielistä koulutusta. Teknillisessä korkea- 
koulussa Otaniemessä on ylimääräisenä 
sivuaineena 10 ov. kielen opinto- 
kokonaisuus, johon sisältyy 3 kk harjoit- 
telu tai opiskelu ulkomailla.  
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Vaikka kielikeskukset eivät aineopintoja 
antaisikaan, on niiden sopeuduttava 
siihen, että muissakin aineissa kuin 
kielissä on vieraskielistä opetusta sekä 
perus- että jatkotutkinnoissa. Oman suun- 
nittelunsa vaativat myös suomea vieraana 
kielenä opiskelevat, jotka vaihto-ohjelmis- 
sa viipyvät Suomessa lyhyitä aikoja tutkin- 
toja suorittamatta. 

Korkeakoulujen kielikeskus on osaltaan 
mukana = uudenlaisen — opintojen — ja 
tutkijakoulutuksen vaatiman kielenope- 
tuksen kehittämisessä tutkimalla akatee- 
mista diskurssia, järjestämällä opetus- 
kokeiluja ja koulutusta ja herättämällä 
keskustelua uusista vaihtoehdoista. Hel- 
singin yliopiston kielikeskuksen tutkimus- 
projekti tieteellisestä kirjoittamisesta on 
järjestänyt myös kursseja. 

Ainelaitosten suhtautuminen kieli- ja 
aineopintojen integrointiin on ollut ilah- 
duttavan myönteistä. Kaikki yhteistyö 
kielenopetuksen ja aineopetuksen lähen- 
tämisessä vaatii molempien panosta. Jotta 
ainelaitokset hyväksyisivät kielikeskusten 
aloitteet, on ne pystyttävä esittämään 
perustellusti ja valmiiksi mietittyinä. 
Vieraskielisen = opetuksen = suunnit- 
teluvaiheessa on toivottavasti tulevai- 
suudessa aina kielikeskus mukana, jotta 
tieto kulkisi riittävän ajoissa. Esim. ulko- 
maisen luennoitsijan kurssin hyväksi 
käyttö kielenopetuksessa tulisi aina suun- 
nitella yhteistyössä, onhan siinä monia eri 
vaihtoehtoja. 

Opetusjärjestelyissä — aineopintojen — ja 
kielenopetuksen sidokset voidaan tehdä 
kiinteiksi tai väljiksi. Yhdysvalloissa ja 
Isobritanniassa, missä ulkomaalaisopis- 
kelijoita on runsaasti, on kokeiltu malleja, 

joissa vastuu kielenopetuksesta on joko 
kokonaan — aineopettajalla, | kokonaan 
kielenopettajalla tai yhteisesti molemmil- 
la. Kielenopetuksen on todettu myös 
vaikuttaneen myönteisesti aineopetuksen 
jäsentymiseen ja tehokkaaseen opiske- 
luun. 

Ajatus — kielitaidon — kartuttamisesta 
pelkästään kuuntelemalla vieraskielistä 
opetusta jättää huomiotta sen miten pal- 
jon tehokkaampaa oppiminen voisi olla, 
kun yksilölliset tarpeet todella otettaisiin 
huomioon. — Yhteistoimintamalli, = jossa 
opiskelija itse osallistuu tavoitteidensa 
määrittämiseen auttaa mielekkääseen ja 
tehokkaaseen kielenoppimiseentodellises- 
sa tilanteessa myös akateemisessa opis- 
kelussa. 

Uusien —opetusmuotojen — kehittämisen 
workshop-työskentelyä järjestetään kieli- 
keskusopettajille vuoden 1990 aikana 
team teaching -tyyppisestä yhteisopetuk- 
sesta: 27. - 28.4. Jyväskylässä englannin- 
kielisten luentojen ymmärtämisestä ja 19.- 
20.10. Tampereella akateemisesta kirjoit- 
tamisesta englannin kielellä. (Tilaisuudet 
ovat PILC-koulutuksen jatkoseminaareja, 
mutta avoimia muillekin kohtuullisen 
osanottajamäärän puitteissa.) 

13.-17.8. on Tampereen teknillisessä 
korkeakoulussa teknillisten alojen englan- 
nin kielen kirjoittamisen kurssi opettajille 
ja tutkijoille. Nämä ovat Korkeakoulujen 
kielikeskuksen toimintaan liittyviä tilai- 
suuksia ja avoimia eri kielikeskusten 
opettajille. Mikäli muissa kielikeskuksissa 
on vastaavia tilaisuuksia, joihin toistenkin 
laitosten edustajat voisivat osallistua, 
ilmoitelkaa esim. Kielikeskusuutisissa. 

  

  

  

Korkeakoulujen kielikeskus ja Jyväskylän yliopiston kielikeskus järjestivät joulukuussa 
teemailtapäivän, jossa keskusteltiin vieraskielisestä opetuksesta. Mukana olivat kielikes- 
kuksen väen lisäksi mm. Jyväskylän yliopiston rehtori Antti Tanskanen ja tiedottaja 
Tarja Timonen (molemmat kuvassa), kansainvälisten asioiden sihteeri Tuija Koponen 
ja ainelaitosten edustajana professori Pekka Neittaanmäki. Ideoita syntyi ja keskustelu 
jatkuu yhä vilkkaana. 

 



  

KIELIKESKUSKO MUUTTUMASSA? 

Riitta Taipale-Miesmaa 

Jyväskylän yliopiston kielikeskus 

Kielikeskus, sellaisena kuin se nykyään 
toimii, hahmoteltiin pääasiallisesti 1970- 
luvulla. Sisällöt ja kielten keskinäinen 
"arvojärjestys" ovat sieltä peräisin, samoin 
kuin kielenopetuksen tavoitteet. 

Kielikeskusopetus on jokseenkin tiukasti 
sidottu yliopisto-opintojen hitaaseen vyö- 
ryyn tutkintoa kohti. Suomalaisella itse- 
kriittisyydellä ja perusteellisuudella kerra- 
taan vielä kerran varmuuden vuoksi opis- 
kelijoiden taitoja heidän aloittaessaan 
opintonsa: annetaan ikään kuin tukikurs- 
seja, jotta opinnoista. selviydyttäisiin. 
Samalla pitäydytään tiukasti. opiskelijan 
aineopintoihin ja tarjotaan materiaalia, 
joka liittyy omaan alaan ja jonka keräämi- 
sessä ja muokkaamisessa opettajalla ja 
muilla materiaalin valmistajilla on ollut 
kova työ. 

Opintojen loppupuolella sitten on erillisiä 
puheharjoituksia, jotta opiskelija parem- 
min osaisi keskustella oman alansa kysy- 
myksistä vieraalla kielellä. Materiaali 
tarjotaan valmiina pakettina, kurssi on 
tarkkaan suunniteltu. Opiskelijat tulevat 
ryhmiinsä ja tekevät kuuliaisesti tehtä- 
vänsä. 

Edellä hahmottamani kuva ei tietenkään 
ole aivan tosi. Tunnustan suoraan, että 
halusin provosoida. Kuitenkin sain juuri 
tällaista palautetta toimiessani lokakuusta 
helmikuuhun opetuksen suunnittelijana 
Jyväskylän — yliopiston kielikeskuksessa. 
Kävin keskusteluja mm. laitosten ja opis- 
kelijoiden kanssa ja tarkastelin opiskelijoi- 
den kyselyyn tulleita vastauksia. 

Tosiasia on, että yliopiston tuntiopetus- 
määrärahat ovat liian pienet eivätkä ole 
lisääntymässä, jotta edes tähänastisen 
opetuksen järjestämisestä voitaisiin olla 
varmoja. Tämä ennakkotietojen mukaan. 
Opiskelijoita taas ainakin Jyväskylässä 
otetaan enemmän kuin aikaisemmin. 
Kielikeskusopetuksen uudistamiseen on 

selvä tarve. Miten se voisi tapahtua, jos 
resursseja ei ole? 

Voimme tarkastella vieraiden kielten 
opetusmuotoja, jotta näkisimme, onko 
niissä muuntamisen varaa. Jyväskylän 
yliopiston — kielikeskuksessa — annetaan 
nykyisellään kolmentyyppistä opetusta: 
- Opetusta suurille ryhmille luentomuo- 
dossa. Opetus on suhteellisen halpaa 
mutta tehotonta. Opiskelijoiden kyselyssä 
ei monikaan toivonut tämäntyyppistä 
opetusta. 
- Puheopetusta pienissä ryhmissä. Puhe- 
opetus sijoittuu opintojen loppupuolelle ja 
sitä annetaan erillään muusta kielenope- 
tuksesta. 
- Integroitua opetusta, jossa yhdistyvät 
puhe- ja kirjoitusharjoitukset sekä tekstien 
käsittely ja kieliopin opettaminen. Opetus- 
ta annetaan pienissä ryhmissä (korkein- 
taan 12 opiskelijaa). 
Ajoitus on koulutusohjelmakohtainen, 
suurin piirtein opintojen puolivälissä. 
Opetukseen on osallistuttava jonakin 
tiettynä lukukautena. Kaikkia kursseja ei 
tarjota joka lukukausi eikä lukuvuosi. 
Kurssit kestävät kokonaisen lukukauden 
tai joissakin tapauksissa lukuvuoden. 
Kurssilta pois jääminen voi merkitä tut- 
kinnon saamisen viivästymistä. 

Kaiken kaikkiaan järjestelmä on jähmeä. 
Kielikeskuksen suhteellisen lyhyet kurssit 
voitaisiin toteuttaa nopeamminkin, niiden 
ei tarvitsisi kestää niin kauan kuin nyt. 
Toiveita on sitä paitsi esitetty kielenope- 
tuksen yhtenäistämisestä siihen tapaan 
kuin meillä ruotsin opetus nykyisellään 
toimii. Siis opetusta ei pitäisi hajottaa eri 
lukukausiin tai jopa lukuvuosiin. 

Kielikeskuksessa pitäisi mielestäni siirtyä 
muutenkin suurempaan joustavuuteen. 
Olen visualisoinut näkemystäni seuraavas- 
ti: Nykyisellään pyöritämme jyrää, joka 
hitaasti vyöryy kohti loppututkintoa. Se 
toimii vakaasti, mutta jättää paljon "pientä 

  
mutta hyvää" alleen. Se, joka ei ole ajoissa 
liikkeellä, joutuu odottamaan kauan pääs- 
täkseen kurssille uudelleen. 

Meillä pitäisi olla pyöriteltävänämme 
ratas, joka liikkuu kevyesti, ja johon voi 
hypätä mukaan muulloinkin kuin kerran 
lukuvuodessa. Toisin sanoen: voisimme 
muuntaa opetuksen intensiivisemmäksi ja 
tarjota kursseja useampia kertoja vuodes- 
sa. Tämä ratas voisi sitten pyöriä jatkuvas- 
ti, ja kurssien aloitusmahdollisuuksia olisi 
parhaimmillaan esimerkiksi neljä vuodes- 
sa; kaksi syys- ja kaksi kevätlukukaudella. 

Kielikeskuksella on käytettävänään suh- 
teellisen pieni tuntimäärä kurssejaan 
varten. Opetusta ei kannata hajoittaa 
muutamaan viikkotuntiin. Sitä ei myös- 
kään kannata pirstoa eri vuosiin vaan se 
tulisi toteuttaa kokonaisuutena. Intensiivi- 
sestä opetuksesta saadut palautteet ovat 
olleet hyvin myönteisiä. Sama koskee 
integroituja kursseja. Suurille ryhmille 
annettavastaluentomuotoisestaopetukses- 
ta tulisi luopua pienryhmäopetuksen ja 
integroidun opetuksen hyväksi. "Kertaava" 
opetus tulisi jättää pois. Olisi uskottava 
siihen, että opiskelijoiden motivaatio 
oppia uutta on suurepi kuin halu kerrata 
vanhaa. 

Koko kielikeskusopetusta olisi uudistet- 
tava siten, että tarjonta on jatkuvaa, jous- 
tavaa ja opiskelijoiden tarpeista lähtevää. 
Yksi keino tämän uudistuksen toteuttami- 
seksi on periodistaminen: lyhyehköt, in- 
tensiiviset kurssit useammin kuin kerran 
vuodessa alkavina antavat opiskelijoille 
enemmän valinnan varaa ajankohdan 
suhteen. Kursseille tulo käy joustavam- 
maksi. Yleisopintoihin tarvittava aika 
lyhenee ja nopeuttaa omalta osaltaan 
opiskelijan valmistumista. 

Yliopiston opiskelijat tarvitsevat erityis- 
alojen kielenopetusta. Tarve on selvästi 
käynyt ilmi keskusteluissa tiedekunta- ja 
laitostasolla. Korostetaan yhä enemmän, 
että kielikeskuksen tulisi palvella opiskeli- 
joita ja laitoksia. Opiskelijat ja laitokset 
toivovat, että yleisopintoihin sisältyvä 
kielenopetus nivoutuisi aineopintoihin ja 
olisi mahdollisimman tehokasta. Yhteis- 
työtä ja yhteistä suunnittelua tulisi lisätä: 
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pitäisi siirtyä opiskelijakeskeiseen opetuk- 
seen. 

Fdellä olen jo viitannut kansainvälistymi- 
seen ja sen mukanaan tuomiin kielenope- 
tuksen tarpeisiin. Kielenopetusta ei pitäisi 
valaa mihinkään ikuiseksi tarkoitettuun 
muottiin. Meidän päin vastoin pitäisi olla 
valmiit tarkistamaan kantaamme jatkuvas- 
ti sen suhteen, mitä ja miten opetamme. 
Se merkitsee tietysti ajattelun uudistamis- 
ta siten, että kieliopinnot yhä enemmän 
käsitetään osaksi opintoja ylensäkin. Sa- 
malla on myös seurattava tarkemmin 
maailman tapahtumia. Muuttuva maailma 
heijastuisi silloin meillä kielten tarjonnas- 
sa ja opetussisällöissä. 

Jo nyt on meneillään joitakin opetuskokei- 
luja, joita ainelaitoksissa kovasti toivotaan. 
Sellaista kokeilua on esimerkiksi team 
teaching -yhteisopetus. Team teaching 
edellyttää varsin pitkälle menevää ja 
hyvää yhteistyötä vieraskielisen luennoitsi- 
jan ja kielikeskuksen opettajan välillä eikä 
se välttämättä ole hyvä ratkaisu kaikkialla. 
Laitokset haluaisivat neuvotella kurssikir- 
jallisuuden käyttämisestä kielenopetukses- 
sa. Monet kielikeskuksen opettajat ovat 
asiantuntijoita myös muulla alalla kuin 
kielenopetuksessa, ja oma alan asiantunte- 
mus kielenopetukseen yhdistettynä onkin 
varmasti hedelmällistä. 

Kielikeskusopetuksessa pitäisi siirtyä pois 
jäykästä "pakollisuudesta" mittatilaustyönä 
suunniteltuihin kursseihin ja sellaiseen 
tarjontaan, joka vastaa kulloisiakin tarpei- 
ta. Opiskelijoita voidaan valmentaa lyhyel- 
läkin varoitusajalla vaikkapa ulkomaan- 
harjoitteluun. Meidän pitäisi myös tarjota 
kursseja niille, jotka haluavat syventäviä 
kielenopintoja tai kielten erityiskursseja. 

Kyseessä ei suinkaan ole mikään jättiyritys 
vaan yksinkertaisesti jatkuva ja mahdolli- 
simman mutkaton yhteistyö laitosten ja 
opiskelijoiden kanssa. Yhteistyöhön ei 
mielestäni pidä käynnistää mitään suurta 
koneistoa, josta sitten tulee itsetarkoitus 
ja josta on mahdoton päästä pois, kun se 
kerran on saatu pyörimään. Silloin olem- 
me taas juuttuneet jyräksi, vaikka tarkoi- 
tus olisikin ollut luoda joustavuutta.  



  

Kielikeskuksen tarjontaa ei pidä panna 
muottiin. Maailman poliittinen tilanne 
muuttuu nopeasti. Se jos mikä asettaa 
meille uusia haasteita. Kielten keskinäi- 
nen "arvojärjestys" ei ehkä kauan pysy 
paikoillaan, mutta jos me pysyttelemme 
tiukasti koulukielissä, olemme auttamatto- 
masti kehityksen pyörästä poissa. Tarvi- 
taan rohkeutta, ennakkoluulottomuutta ja 
mielikuvitusta uuden ja ajanmukaisen 
kielikeskuksen luomisessa. Ja ennen kaik- 
kea tarvitaan rohkeutta kyseenalaistaa 
omatkin näkemykset aina tarpeen tullen 
kehityksen ja tuloksellisen kielenopetuk- 
sen hyväksi. 

Olen tietoisesti jättänyt tarkan selonteon 
eri neuvotteluista antamatta ja kerron 
vain vaikutelmista, jotka olen niistä saa- 

nut. Kielikeskuksen tilanteessa haastavinta 
mielestäni onkin se, että meidän tulisi 
ajatella uudella tavalla. uuden ajattelun 
mukaisesti meillä tulee olla myös muuta 
palvelua kuin varsinainen kielenopetus: 

kääntämistä, kielenhuoltoa jne. Haluan 
myös korostaa, että tekemäni uudistuseh- 
dotukset ovat vain pieni osa kaikesta siitä, 
itä voitaisiin toteuttaa. Ja se toteuttami- 
nen EI ole pelkästään rahasta kiinni. Jos 
hyvä asia saadaan alulle, puhuvat tulokset 
puolestaan ja rahaakin löytyy. 

Tulevaisuuden tutkijat ovat sitä mieltä, 
että uudistuminen ja muutokset tulevat 
maailmassa tapahtumaan yhä nopeammin. 
Nyt on suoran toiminnan aika kielenope- 
tuksessakin, ja esittämäni vaihtoehdot 
voivat nekin hyvin pian olla vanhentunei- 
ta. Se ei ole tappio, sillä tärkeintä on, 
ettei mikään järjestelmä juutu itsetarkoi- 
tukseksi. 

Nykyisellään kielikeskuksilla on jo pitkä 
kokemus kielenopetuksesta ja henkilöstös- 
sään hyvät resurssit. Emmehän jää tuijot- 
tamana määrärahapulaa vaan lähdemme 
rohkeasti uudistusten tielle! 

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIKESKUS SAI UUDEN JOHTAJAN 

Minna-Riitta Pöyhönen 
Korkeakoulujen kielikeskus 

Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen johta- 
jan virkaan on 1.3.1990 alkaen nimitetty 
FL Maisa Martin. Hän ei suinkaan ole 
uusi tulokas kielikeskusjärjestelmässä, sillä 
hän on opettanut Jyväskylän kielikes- 
kuksessa suomea ja toiminut Korkeakou- 
lujen kielikeskuksessa tutkijana. Korkea- 
koulujen kielikeskus menetti siis tarmok- 
kaan tutkijan, mutta saihan kielikeskus 
samalla tarmokkaan johtajan. 

Uuden johtajan ensivaikutelmat työstään 
olivat varsin positiivisia. Ensimmäiset 
viikot ovat osoittaneet, että kielikeskuk- 
sen johtajan työ on haastavaa ja mielen- 
kiintoista. Alkuun pääsemistä on kuiten- 
kin selvästi helpottanut se, että kielikes- 
kussysteemi on jo ennalta tuttu ja suurin 
jotka ovat ottaneet uuden johtajansa 
erittäin hyvin vastaan. 

Jyväskylässä lähdetään kehittämään kieli- 
keskusopetusta — siirtymällä pakollisista 
kursseista enemmän vapaaehtoisiin kurs- 
seihin. Samalla opetuksen työtapoja muu- 
tetaan joustavimmiksi. Käynnissä oleva 
työvelvollisuuskokeilu = antaakin — tähän 
hyvät edellytykset. Uudistukset eivät ole 
enää idea-asteella, vaan osa niistä toteu- 
tuu jo ensi syksynä. Periaatteessa kielikes- 
kuksen päätäntävalta opetuksensa järjes- 
tämisessä on varsin suuri ja tiedekunnat 
ovat suhtautuneet myönteisesti uudistuk- 
siin. Opetuksen uudistamisen esteenä on 
valitettavasti edelleenkin raha. Tämänhet- 
kiset määrärahat riittävät juuri ja juuri 
olemassa olevan opetuksen pyörittämi- 
seen, joten uusiin kokeiluihin ja lisäkurs- 
seihin on vaikea löytää rahoitusta. Aivan 
mahdottomalta tilanne ei kuitenkaan 

  

  
näytä, sillä "sisäisten siirtojen" avulla 
voidaan opetustunteja siirtää paikasta 
toiseen ja sillä tavalla saada uusia, vapaa- 
ehtoisia kursseja. 

Kysellessäni Maisalta suunnitelmia Jyväs- 
kylän kielikeskuksen painopistealueista 
hän vastasi, ettei mitään kovin radikaalia 
ole lähiaikoina odotettavissa. Hänen 
mielestään Jyväskylässä voitaisiin kuiten- 
kin kehittää nimenomaan ulkomaalaisten 
opiskelijoiden opetusta. Opetusministeri- 
ön suunnitelmissa on nimittäin kolmen tai 
neljän yliopiston kehittäminen ulkomaa- 
laisopiskelijoiden opetuksen keskuksena. 
Jyväskylällä olisi hyvät mahdollisuudet 
osallistua tähän kehittämistyöhön. Lisäksi 
Jyväskylässä on keskusteltu kielikeskuksen 
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kehittämisestä yliopiston kansainvälisten 
asioiden keskuksena. Maisan mielestä 
idea ei ole lainkaan huono, kunhan toi- 
minalle luodaan riittävät edellytykset 
laitoksessa. 

Lopuksi Maisan terveiset suomea vieraa- 
na kielenä opettaville. Hän ei suinkaan 
aio kokonaan unohtaa tätä aluetta, vaan 
aikoo olla toiminnassa mukana mahdolli- 
suuksien mukaan. Tutkimustyötäkin hän 
jatkaa, vaikka todennäköistä on, että 
aikaa siihen on nyt vaikeampi löytää kuin 
ennen. Maisa toivoi myös, että suomi 
vieraana kielenä ei katoaisi Korkeakoulu- 
jen kielikeskuksesta, vaan että hänen 
aloittamansa työsarka saisi jatkajan. 

  

  

     



  

KANSAINVÄLISTYMINEN JA SOVELTAVA KIELITIEDE 

Hartmut Schröder 

Virkaanastujaistilaisuus Vaasan korkeakoulussa 
30. maaliskuuta 1990 

  

Hartmut Schröder, joka työskenteli Korkeakoulujen kielikeskuksen tutkijana v. 1982-1987, on 
nimitetty soveltavan kielitieteen professorin virkaan Vaasan korkeakouluun. Uuden professorin 
viran opetusalaksi on täsmennetty erityisesti ammattikielet ja kääntäminen. Professori Schrödcr 
astui virkaansa 30. maaliskuuta 1990 pitämällä julkisen esitelmän aiheesta kansainvälistyminen 
ja soveltava kielitiede. Julkaisemme esitelmän ohessa ja onnittelemme samalla Hartmut 
Schröderiä nimityksen johdosta. 

Herra rehtori, arvoisat kuulijat 

"Euroopan yhdentyminen kohtaa sitä 
suurempia kieliongelmia mitä avoimem- 
maksi rajat tulevat. EY-maiden kulttuuri- 
en ja kielien rikkaudessa on yhteisön 
voima, mutta myös sen suurimmat ongel- 
mat." Näin totesi Tekniikka ja talous 
-lehti elokuun numerossa vuodelta 1989. 
Artikkelin mukaan niistä 15.000 virkaili- 
jasta, jotka tällä hetkellä työskentelevät 
Euroopan yhteisön tehtävissä, on kolman- 
nes eli 4.000 - 5.000 henkeä tulkkeja tai 
kääntäjiä. Lehdessä todetaan, että Euroo- 
pan yhteisön kielellinen harmonisointi 
näyttää paljon suuremmalta ongelmalta 
kuin verotuksen tai teknisten standardien 
yhdenmukaistaminen. — (Tekniikka — ja 
talous, 16.8.1989) 

Euroopan yhdentymiskehitys ja kansain- 
välistyminen eivät näin ollen koske 
ainoastaan politiikkaa ja talouselämää 
vaan myös kieltä ja kulttuuria. Juuri tätä 
on Suomessakin viime aikoina monella 
taholla korostettu. Suomen Työnantajain 
Keskusliiton apulaisjohtaja Heikki Hirvi- 
nen on todennut muun muassa, että "Suo- 
men elintaso rakentuu viennille, olemme 
riippuvaisia viennistä. Meidän täytyy 
pystyä tuottamaan hyvää tavaraa edullises- 
ti, mutta meidän täytyy osata myös myydä 
se. Osaava vientihenkilökunta on meille 
elintärkeä, ja kielitaito on merkittävä osa 
heidän taidostaan." (Tempus 3/1986, s. 7) 

Kuitenkaan pelkkä kielitaito ei riitä. 
Onnistunut kommunikaatio = edellyttää 

myös tietoja vieraasta kulttuurista. Nimi- 
tän tätä taitoa kulttuurienväliseksi kompe- 
tenssiksi ja tarkoitan kulttuurilla tässä 
yhteydessä sitä logiikkaa, millä jäsen- 
nämme maailmaa, eli tapaa nähdä ja 
ymmärtää maailmaa. Tällä tavoin määri- 
teltynä kulttuurin käsite sisältää kaiken, 
mikä liittyy yhteisön tai yhteisöllisen ryh- 
män = elinoloihin; elintavat, perusperi- 
aatteet, elinehdot, sikäli kun ne ovat 
ihmisen luomia, viime kädessä myös histo- 
rian. Nämä tekijät muodostavat sen yti- 
men, = jolle kulttuurienvälinen kom- 
munikaatio pohjautuu. 

Mainitsemani kulttuurienvälinen kompe- 
tenssi edellyttää 

(1) valmiutta arvioida, milloin kom- 
munikaation toinen osapuoli (toisin 
sanoen toisen kulttuurin edustaja) toimii 
oman kulttuurinsa normien mukaan ja 
milloin hän rikkoo niitä. Se edellyttää (2) 
kykyä hallita kohdekulttuurissa vallitsevat 
roolienmukaiset käyttäytymistavat sekä (3) 
syvällistä kohdekulttuurin tuntemusta, 
joka mahdollistaa sen ymmärtämisen 
kohdekulttuurin jäsenten perspektiivistä. 

Ovatko tällaiset tavoitteet sitten saavutet- 
tavissa? Tähän voi vastata myöntävästi 
sillä edellytyksellä, että siihen tutkimuk- 
seen, joka edistää tehokasta kielenope- 
tusta, panostetaan riittävästi. Tätä tutki- 
musta on nimenomaan soveltavan kieli- 
tieteen harjoittama tutkimus. Soveltavassa 
kielitieteessä analysoidaan muun muassa 
kulttuurienvälisiä eroja, jolloin tavoitteena 
on kommunikaatiossa syntyvien väärin- 
ymmärrysten ehkäiseminen ennakolta. 

Soveltavan kielitieteen synty liittyy lähei- 
sesti modernin kielenopetuksen kehit- 
tämistarpeisiin, mikä on edelleenkin yksi 
sen — tärkeimmistä — sovellutusalueista. 
Kysyessämme, mitä oikeastaan on sovel- 
tava kielitiede ja mikä on sen suhde ylei- 
seen kielitieteeseen, joudumme samalla 
vastaamaan kysymykseen, onko soveltava 
kielitiede ylipäätänsä itsenäinen tieteenala 
vai onko se pelkästään lingvistisen tietä- 
myksen soveltamista kieleen liittyvien 
kysymysten ratkaisemiseksi. 
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1970 luvulla tähän kysymykseen vastasi 
brittiläinen kielentutkija S. P. Corder 
seuraavasti: 

"Lingvistisen tiedon soveltaminen - tai 
soveltava kielitiede - on nimensä mukai- 
sesti lingvistisen tiedon käyttöä eli sovelta- 
mista. Soveltava kielitiede onkin ennen 
kaikkea kuluttaja ja käyttäjä, ei tuottaja ja 
uuden teorian luoja." (Corder 1973, s. 10) 

Samasta näkökulmasta tarkastellaan sovel- 
tavaa kielitiedettä Suomessakin muun 
muassa Hakulisen ja Ojasen sanakirjassa 
Kielitieteen ja fonetiikan termistöä. Sen 
mukaan = kielitieteen soveltaminen on 
ongelmakeskeistä tieteidenvälistä tutki- 
musta, jossa lingvistiikka on yhtenä 
tekijänä. 

1980-luvulla soveltava kielitiede kuitenkin 
tunnustettiin jo itsenäiseksi tieteenalaksi 
yleisen kielitieteen rinnalla. Se on saavut- 
tanut vahvan aseman korkeakoululaitok- 
sessa samalla kun sille ominainen tie- 
teidenvälinen lähestymistapa on ollut 
hyödyksi kielitieteellisen teorian kehit- 
tämiselle. Suomessa soveltava kielitiede 
tuli virallisesti jo vuonna 1979 korkea- 
kouluopetuksen nimikkeistöön. (Sajavaara 
1980, s.9) 

Uusimman — lingvistisen — kirjallisuuden 
mukaan soveltava kielitiede käsitetäänkin 
kielen tutkimukseksi käytännön näkö- 
kulmasta, esim. leksikografia, kään- 
täminen tai puhepatologia. Soveltava 
kielitiede tukeutuu usein joko sosio- 
logiaan, psykologiaan, antropologiaan, 
viestintätieteeseen yhtä hyvin kuin lingvis- 
tiikkaan kehittääkseen teoreettisia malleja 
kielestä ja kielen käytöstä ja soveltaa tätä 
teoriaa kieltenopetukseen, puheterapiaan, 
stilistiikkaan, = kielenhuoltoon = jne." 
(Longman's = Dictionary of = Applied 
Linguistics, s. 15) 

Yhteenvetona todettakoon, että soveltava 
kielitiede on itsenäinen tieteenala, jolla 
on pysyvä paikka yleisen kielitieten rin- 
nalla. Päinvastoin kuin yleinen kielitiede, 
soveltava kielitiede ei tutki kieltä sinänsä, 
vaan ongelmia, joiden osatekijä kieli on. 
Kun siis yleisen kielitieteen tutkimus- 
objekti on itse kieli, soveltavan kieli-    
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tieteen tutkimusobjekteja ovat ne ongel- 
mat, jotka tavalla tai toisella liittyvät 
kieleen. Soveltava kielitiede on siis tie- 
teenalana mukana aina siellä, missä yri- 
tetään ratkaista kieleen sidoksissa olevia 
ongelmia. 

Metodologisesta näkökulmasta =tarkas- 
teltuna yleinen kielitiede määräytyy tutki- 
muksen objektista eli kielestä, kun taas 
soveltava — kielitiede määräytyy = tutki- 
muksen tavoitteesta, tarpeesta ratkaista 
tietty viestintäongelma. 

Tieteenteoreettiselta kannalta katsoen 
soveltavaa kielitiedettä on vaikea määri- 
tellä jo sen vuoksi että tutkimuskohteiden 
kirjo on erittäin laaja. Tämä tulee selvästi 
ilmi, kun tarkastelemme, mitä tieteellisiä 
sektioita Kansainvälisellä soveltavan kieli- 
tieteen yhdistyksellä on tällä hetkellä. 

SOVELTAVAN KIELITIETEEN 
YHDISTYS 
Tieteelliset sektiot: 

Aikuisten kieltenopetus 
Tietokonelingvistiikka 
Lapsen kielen kehitys 
Kontrastiivinen lingvistiikka ja virhe- 
analyysi 

5. Diskurssianalyysi 
6. Opetusteknologia ja kielenoppiminen 
7. Monikielisyys 
8 
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Kieli ja sukupuoli 
. Erikoisalojen kieltenopetus 

10. Kielenhuolto 
11. Kielitaitotestit ja testaaminen 
12. Leksikografia ja leksikologia 
13. Aidinkielen opetus 
14. Psykolingvistiikka 
15. Retoriikka ja stilistiikka 
16. Vieraan kielen oppiminen 
17. Sosiolingvistiikka 
18. Terminologia 
19. Kääntäminen 

Uudemmista — tutkimusaloista voimme 
mainita lisäksi vielä oikeuslingvistiikan, 
joka tutkii rikostapauksiin liittyviä kielen- 
käytön ilmenemismuotoja (esim. oikeus- 

lingvistiikka auttaa rikoksentekijän löytä- 
misessä tutkimalla kiristyskirjeitä lingvis- 
tisistä näkökulmista). Muita uusia kohteita 
ovat teknillinen kirjoittaminen ja lingvis- 
tinen tekstinkäsittely sekä tieteidenvälinen 
tutkimusalue, jota nimitämme kulttuurien 
väliseksi kommunikaatioksi. 

Kuten muillakin tieteenaloilla, sovel- 
tavassa — kielitieteessä tutkimustarvetta 
ohjaavat myös ajankohtaiset tapahtumat. 
Esimerkiksi vuoden 1984 VII kansain- 
välisen soveltavan kielitieteen konferens- 
sin pääteemana oli Soveltavan kielitieteen 
anti kansainväliselle yhteisymmärrykselle. 
Samankaltaista teemaa käsitellään Krei- 
kassa myös tänä keväänä pidettävässä 
yhdeksännessä — soveltavan = kielitieteen 
maailmankonferenssissa, jonka aiheena on 
Kansainvälinen yhteisymmärrys ja rauhan- 
kasvatus. Saksan Liittotasavallassa syksyllä 
1990 järjestettävässä soveltavan kieli- 
tieteen tutkijoiden tapaamisessa pohditaan 
eurooppalaista kielipolitiikkaa ja kuullaan 
niin lingvistien, huippupoliitikoiden kuin 
talouselämän — vaikuttajien näkemyksiä 
siihen liittyvistä ongelmista. 

Yksi soveltavan kielitieteen soveltamis- 
alueista on jo pitkään ollut liike-elämän 
viestintä. Soveltavalla kielitieteellä on 
tärkeä asema liike-elämän ja yhteiskunta- 
elämän kommunikaatio-ongelmia ratkaise- 
misessa. Tätä todistavat monet empiiriset 
tutkimukset, joista seuraavassa mainitsen 
vain kaksi: 

Teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä 
suoritettiin tutkimus, jonka tarkoituksena 
oli selvittää mitkä viestintätilanteet tuot- 
tavat ongelmia a) korkeakoulun opiskeli- 
joille b) työelämässä toimiville diplomi- 
insinööreille ja arkkitehdeille sekä c) 
edellisten työnantajille. (Tekniikka ja 
talous 1.9.1989) Seuraava kaavio antaa 
kuvan edellämainittujen ryhmien viestintä- 
ongelmista: 
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Insinöörien ja arkkitehtien viestintäongelmat 

  

  

  

  

  

5 | antaminen ja 

vastaanottaminen 

Opiskelijat Valmistuneet Työnantajat 

Vieraiden kulttuurien Vleralden kulttuurlen Tehokas 

1 | kommunlkaatiomuotojen | kommunlkaatlomuotojen | kokouskäytäntö 
tuntemus tuntemus 

Vleralden kulttuurien 
2 Konnkien Ih t kommunlkaatiomuotojen 

ratkaisu myyntite a um femus 

Desktop publishing/ seurustelu Suostuttelu, 

3 | tietokoneavustelnen keskustelu myyntiteknilkat 
Julkalseminen 

Suostuttelu, Julkinen 0) N 
4 titeknilkat puhuminen SOPU OTON TOVYIN kuvallisesti 

Palautteen Desktop publishing/ 

tletokoneavustelnen 

Julkalseminen 

Videovlestinta 

Ja valokuvaus 

  

Teknisen tledon 
6 | popularisointi 

kuvallisesti 

Videovlestintä 
Ja valokuvaus 

Desktop publishing/ 

tlotokonmavustelnen 
Julkalseminen 

  

Julkinon 

7 puhuminen 

Näkemysten Yllättävien 

puolustaminen, 

argumentointi 

kommunikaatio- 
tlantelden hallinta 

  

8 | asenteisiin 
valkuttaminen 

Motivointi, Yllättävien 

kommunlkaatlo- 

tilanteiden hallinta 

PR-suhtelden 

rakentaminen 

  

        Tehokas Tehokas Tutkimusjulkalsun 
9 kokouskäytäntö kokouskäytäntö laatiminen 

T sen tle 
10 | Kysymys- Konfiiktien Sksksn 1680A 

tekniikka ratkaisu     

  

  

VELTTO LON OO OA OTIN ONNNN 

Kuten havaitsemme, kaikki mainitut 
ongelmat ovat kieleen liittyviä kom- 
munikatio-ongelmia. Vieraiden kulttuurien 
tuntemus esiintyy kaikkien ryhmien ongel- 
malistalla, mikä on valtava haaste sovel- 
tavalle kielitieteelle. 

Ja vielä yksi esimerkki soveltavan kieli- 
tieteen merkityksestä liike-elämän kom- 
munikaatio-ongelmien ratkaisemisessa: 

Suomalaiset vientiyritykset pyrkivät luo- 
maan vientikohteiksi valituissa maissa 
myönteisen imagon itsestään ilmoittelun ja 
mainonnan avulla. Time-lehden teettä- 
mässä vertailussa havaittiin, että ihmisten 
käsityksillä tuotteiden laadusta ja yritysten 
luotettavuudesta on valtava ero koti- 
maassa ja muiden Euroopan maissa. 
Esimerkiksi suomalaisista 76 prosenttia 
uskoo, että Suomi on huipputekniikan 
edelläkävijämaa, mutta yhtä positiivinen 
mielikuva on vain 25 prosentilla ei-suoma- 
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laisista vastaajista Suomen vientimainos- 
tuksesta huolimatta. Suomalaisen tuotteen 
korkeaan laatuun uskoo 91 prosenttia 
kansalaisista, mutta vain puolet muiden 
maiden kansalaisista. (Mainosuutiset 4/89 
s. 5) 

Tämä seikka on otettava huomioon vienti- 
mainonnassa ja näin ollen pitäisi olla 
itsestään selvää, että yrityksen nimen ja 
imagon luomiseen tarkoitettuja mainos- 
tekstejä ei tulekaan kääntää toiselle 
kielelle sellaisenaan, vaan mainos tulisi 
laatia kohdekielellä ja kohdekulttuurin 
ehdoin. Tästä Jorma Tuomi-Nikula toteaa 
kirjassaan Vientimainonta käytännössä, 
että — vientimainonnassa = kulttuurin 
tuntemus - yhtä hyvin kuin ilmaston, 
uskonnon, etnisten kysymysten, politiikan 
ja monien muiden seikkojen tuntemus - 
on poikkeuksellisen tärkeää. Käytännössä 
tämäntyyppisten seikkojen tuntemusta 
edellytetään nimenomaan kääntäjiltä ja  
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kansainvälisissä — yhteyksissä = toimivilta 
tiedottajilta, joiden koulutuksesta taas 
soveltavalla kielitieteellä on vastuunsa. 
Lisäksi — soveltava — kielitiede = kantaa 
vastuuta siitä tutkimuksesta, joka on 
heidän toimintansa edellytyksenä. 

Pyrittäessä ratkaisemaan liike-elämän 
kommunikaatio-ongelmia = soveltavan 
kielitieteen tutkimusalueisiin kuuluvat 
muun muassa myös neuvottelutaidon ja 
tekstinlaatimisen tutkiminen ja kehit- 
täminen sekä ylipäänsä viestintäkonsul- 
toinnin harjoittaminen. Yleistäen voidaan 
sanoa, että mitä enemmän viestinnän 
merkitys — yhteiskunnassa kasvaa, sitä 
enemmän tarvitaan tekstin ja kielen asian- 
tuntijoita. 

Pyrkiessään ratkaisemaan kulttuurien- 
välisiä kommunikaatio-ongelmia soveltava 
kielitiede tarkastelee kommunikaatiota 
toisaalta semiotiikan, toisaalta etnografian 
näkökulmasta. Semioottisella näkökul- 
malla viestinnästä tarkoitan sitä, että 
kommunikaatio koostuu useista merkki- 
järjestelmistä ja että kieli on vain yksi 
niistä järjestelmistä, joiden välityksellä 
ihmiset kommunikoivat keskenään. Tutki- 
muksen kohteeksi on otettava myös 
ihmisten käyttämät nonverbaalit, ekstra- 
lingvistiset ja paralingvistiset viestintä- 
keinot. Etnografian näkökulmalla puoles- 
taan tarkoitetaan kielellisen toiminnan ja 
kulttuurin välisten suhteiden tutkimusta, 
sitä, missä määrin jokin kieli on riippu- 
vainen sitä puhuvan yhteisön kulttuurista. 
(Hakulinen ja Ojanen) 

Mainittakoon yksi esimerkki semiotiikan 
ja etnografian näkökulman merkityksestä 
kommunikaatio-ongelmia = tutkittaessa. 
Tunnettu lontoolainen valokuvaaja ja 
valokuvauksen opettaja Andy Golding 
puhuu valokuvan semiotiikasta ja osoittaa, 
että kuvallinen viestintä on kulttuurisidon- 
naisia. Goldingin mukaan kulttuuriset 
merkit, eleet ja muut viitteet eivät ole 
kaikkialla samoja. Esimerkiksi samalla 
käden eleellä, jossa peukalo ja etusormi 
muodostavat ympyrän, on kulttuurista 
riippuen viisi eri merkitystä. Tämän eleen 
viestit voivat olla toisilleen jopa täysin 
vastakkaisia, esimerkiksi: "Kaikki on ok" 

    

tai "Minä tapan sinut". (Mainosuutiset 
5/89) 

K K KKK 

Viestintäkonsultaation tieteellisen perus- 
tan luomiseksi ja kulttuurierojen selvit- 
tämiseksi soveltavalla kielitieteellä on 
käytössään monia erilaisia kvantitatiivisia 
ja kvalitatiivisia metodeja. En halua kui- 
tenkaan tässä yhteydessä mennä pidem- 
mälle niiden esittelemisessä, vaan tarkoi- 
tukseni on seuraavassa tarkastella sitä, 
mitä mahdollisuuksia korkeakoululla on 
kehittää = kulttuurienvälistä kommuni- 

kaatiotaitoa. 

Tässä yhteydessä haluan ennen muuta 
viitata vieraiden kielten opetusta koske- 
vaan Madridin julistukseer. Julistuksen 
mukaan vieraan kielen opetuksen tulisi 
tämän päivän Euroopassa olla enemmän 
kuin koskaan samalla kulttuurin opetusta. 
Vaikka — periaatteessa kielenopetuksen 
tehtävänä on palvella ammatillista koulu- 
tusta, modernissa vieraiden kielten ope- 
tuksessa ei kuitenkaan tulisi rajoittua liian 
suppeaan erikoisalan kielen opetukseen. 
Tärkeämpää on maan nykykulttuurin ja 
poliittisen elämän tuntemus. Pelkästään 
instrumentaalisesti liike-elämän ja yhteis- 
kunnan tarpeisiin kohdistuva kielenopetus 
ja kielitieteellinen koulutus on riit- 
tämätön, koska kansainvälisissä kontak- 
teissa tällaisen "kieli-insinöörin" taidot 
loppuvat lyhyeen. Kulttuurienvälistä kom- 
munikaatiotaitoa ei voida edistää ainoas- 
taan jakamalla formaalia tietoa vieraasta 
kulttuurista. Pikemminkin kulttuurien- 
välinen kommunikaatiotaito on osa 
humanistista koulutusta ja edellyttää 
oman sijansa antamista traditionaalisille 
vapaille tieteille - artes liberales. 

Miksi näin? Voidaan lähteä siitä, että 
yhteiskunta ja talouselämä edellyttävät 
työntekijöiltä jo tänään ja varsinkin tule- 
vaisuudessa yhä suurempaa dynaami- 
suutta, kykyä ajatella ja toimia itsenäisesti, 
joustavuutta ja älykkyyttä. Juuri tästä 
syystä tarvitaan myös kapean ammatti- 
perspektiiviin liittyvän opetuksen ohella 
sellaista sivistävää koulutusta, joka kehit- 
tää itsenäistä ajattelua ja toimintaa. Mitä 
laajempaa sellainen sivistävä koulutus on, 

  

sitä paremmin sitä voi käyttää eri ammat- 
tien harjoittamisessa. Vaikka tieteelliseltä 
tutkimukselta edellytetään tavoitesuuntau- 
tunutta erikoistumista, sama kuitenkaan ei 
saisi koskea opetusta korkeakoulussa. 
Liian varhainen kapea-alainen ja ammatti- 
suuntautunut koulutus on johtamassa 
opiskelijat umpikujaan. Traditionaalinen 
sivistysyliopistonäkemys on loppujen 
lopuksi mahdollisesti hyödyllisempi valin- 
ta. 

Kuinka sitten on mahdollista kehittää 
kulttuurienvälistä viestintätaitoa? Alois 
Wierlacherin, kulttuurienvälisen germanis- 
tiikan perustajan mukaan, ratkaisu tähän 
löytyy myös edellä mainitusta sivistävästä 
koulutuksesta ja nimenomaan kaunokirjal- 
lisuuden opetuksesta. 

Miksi sitten kaunokirjallisuuden opinnot 
ovat erikoisasemassa sivistysyliopistossa? 
Juuri siitä syystä, että kaunokirjallisuus 
kehittää kulttuurista sensibiliteettiä, herk- 
kyyttä — kulttuurin — minimuotoisuuden 
vastaanottamiseen, taitoa kuulla ja nähdä 
sekä kykyä ottaa kanssaihmiset huomioon. 
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Kaunokirjallisuus vie lukijansa mieli- 
kuvituksen siivin toisen kulttuurin maail- 
maan, antaa opiskelijalle mahdollisuuden 
nähdä ja kokea se uudesta perspektiivistä. 
Näin ollen ei olekaan mikään sattuma, 
että filosofian, filologian, kaunokirjal- 
lisuuden vertailevan kulttuurintutkimuksen 
laitoksilla on perinteisesti vankka asema 
Keski-Eurooppalaisissa = teknillisissä = ja 
kauppatieteellisen alan korkeakouluissa. 
Tekniikan, liike-elämän ja yhteiskunnan 
kommunikaatio-ongelmia ratkaisemiseksi 
tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa sivistävää 
koulutusta ja korkeakoululaitoksessa 
laajaa monipuolisuutta. 

Tässä yhteydessä soveltava kielitiede 
pystyy ratkaisevasti edesauttamaan sitä 
kansainvälistymiskehitystä, mikä on vireil- 
lä kaikkialla Euroopassa. Kuitenkin sovel- 
tava kielitiede on muutakin kuin vain tätä 
tarkoitusta palveleva tieteenala. Sovelta- 
vassa kielitieteessä tieteen etiikan tavoite 
on kehittää tieteellisiä keinoja kulttuurien- 
välisen ymmärtämyksen ja kansainvälisen 
vaihdon lisäämiseksi. 
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BERICHT UBER DAS V. FACHSPRACHENSEMINAR 
FUR DEUTSCHLEHRER IN FINNLAND 

10. 11. - 11. 11. 1989 in Helsinki 

Gottfried Effe 
Sprachenzentrum 
Universität Oulu 

"V. Fachsprachenseminar", das bedeutet: 
das föänfte, vom Deutschlektorat des 
DDR-Kulturzentrums und dem Zentralen 
Spracheninstitut der finnischen Hoch- 
schulen in Jyväskylä (ZSI) gemeinsam 
organisierte Fortbildungs-seminar. Ich 
kann mir - gleich vorweg - die Frage nicht 
verwehren, ob es wohl ein sechstes unter 
dieser Uberschrift geben wird. Wie dem 
auch sei - auch aus heutiger Sicht mit den 
Ergebnissen der DDR-Wahlen in der 
Hand kann dies keiner mit Sicherheit 
sagen - es wird einfach abzuwarten sein, 
was passiert. Jedenfalls war das Seminar, 
vor allem in seinem Rahmenprogramm, 
aber auch teilweise innerhalb der 
Referate und Arbeitsgruppen geprägt von 
den Ereignissen der Vornacht (und der 
Zeit davor), die der Unterzeichnete bei 
der Anfahrt nach Helsinki selig im Schlaf- 
wagen verschlief und erst am Vormittag 

des 10. November zur Kenntnis nehmen 
konnte. 

Das Seminar wurde von der stellver- 
tretenden Leiterin des ZSI Jyväskylä, 
Frau Liisa Kurki-Suonio eröffnet. In Ihren 
Eröffnungsworten — betonte = sie die 
Gemeinsamkeiten des studienbegleitenden 
DaF-Unterrichts in Finnland und in der 
DDR und die daraus resultierenden 
Möglichkeiten — fiir —eine = fruchtbare 
Zusammenarbeit beider Länder u.a. auf 
dem Gebiet der Unterrichtsmaterialer- 
stellung. Desweiteren hob sie die schon 
zur Tradition gewordene Zusammenarbeit 
hervor, die die seit 1983 durchgefihrte 
Seminarreihe darstellt und dräckte die 
Hoffnung aus, daB diese Tradition auch in 
Zukunft weiterbestehe. 

Der erste Vortrag von Frau Dr. Ulla Fix, 
Universität Leipzig, die sich schon friiher 
in Finnland aufgehalten hatte, hatte das 
Thema: "Sprache in Institutionen: Die 
Kommunikationsbereiche des öffentlichen 

Verkehrs (Ämter) und der Wissensver- 
mittlung —anhand von Bildungsein- 
richtungen, Fach- und Sachbuchverlagen. 
Verhältnis von festen Mustern und 
individuellen Ermessensspielräumen". 

Ulla Fix ging vom Begriff Alltags- 
kommunikation aus, der als Kommunika- 
tion zur Bewältigung des Alltags definiert 
werden kann. Traditionelle Grammatik-, 
Wortschatz- und Aussprachelehren stellen 
hierzu die GesetzmäBigkeiten dar. Diese 
können auch komparativ, kontrastiv und 
interferenziell betrachtet werden. Als 
Beispiel wird hier die Helbig/Buscha- 
Grammatik — angefährt, die =explizite 
Regeln fiir den Ausländer angibt (und 
also mehr bringt als die Muttersprachler- 
grammatik" von Jung). Die Betonung der 
Wortschatzarbeit, die Setzung von 
grammatisch-semantischen Schwerpunkten 
fiihrt dazu, nach Lernerwörterbächern fär 
den Ausländerunterricht zu fragen. Ein 
solches wird am Herderinstitut entwickelt. 
Es —enthält fir Ausländer wichtige 
syntaktisehe Hinweise, legt mehr Wert auf 
die semantisehe bzw. stilistisehe Ver- 
wendung und kommt der Forderung nach, 
daB ein solches Wörterbuch auch explizit 
kulturelle Hintergrände enthalten sollte. 
Mit Hilfe eines derartigen Wörterbuches 
kann aus der Erkenntnis, da8 DaF- 
Unterricht neben Grammatik- und 
Wortschatzarbeit auch entscheidend durch 
kulturelle Hintergriinde = effektiviert 
werden kann, folgerichtig Konseguenzen 
gezogen werden. EFinträge in einem 
solehen Wörterbuch, wie z.B. "stark wie 
ein Bär", die als solche in verschiedenen 
Sprachen ganz verschiedene Bedeutungen 
haben können (vg. dieser dt./arab.), 
können und miissen in ihrer kulturellen 
Dimension erfaBt werden, ebenso kann 
der "emotionale Beigeschmack" (Aura 
oder = Hof) (—literariseher — Ausdriicke 
expliziert werden. Es werden damit also 

Hilfsmittel zur Verfigung gestellt, die 
dazu beitragen, daB souveräner Gebrauch 
der deutschen Sprache auf fundierten 
Kenntnissen — kultureller — Traditionen 
aufbaut. 

Ein weiterer zu beriicksichtigender Aspekt 
ist die Vermittlung von Wissen iiber 
Textmuster, Stilmuster und Textsorten, 
die in verschiedenen Sprachen unter- 
schiedlich verwendet sein können (und es 
auch teilweise sind) und die auf unter- 
schiedlichen Traditionen des Stils oder 
auf — unterschiedlichen — Wissenschafts- 
traditionen beruhen. Daraus kann sich 
ergeben, daB bestimmte Textsorten in 
manchen Ländern gar nicht vorhanden 
sind. Als Beispiel wurden hier 
Geburtstagsgratulationsanzeigen in DDR- 
Zeitungen und Vermählungsanzeigen in 
finnischen Zeitungen genannt. Ein zweites 
Beispiel, Todesanzeigen (DDR- 
ENGLISCRF), verdeutlichte, wie Texte 
derselben Textsorte durch ihre sehr 
unterschiedliche = Realisation die 
Unterschiede der Sprachkulturen bzw. 
Stillehren hervorheben und damit zu 
einem wesentlichen Element des DaF- 
Unterrichts werden. 

Untersuchungen zu diesen Stilebenen 
liegen zu den Bereichen 1. Schöne 
Literatur, 2. Wissenschaftssprache, 3. 
Sprache der Presse bzw. Publizistik, 4. 
Alltagssprache und schlieBlich 5 zur 
Sprache des offiziellen Verkehrs vor. 
Kommunikationsbereich des öffentlichen 
Verkehrs. 

Die Sprache des offiziellen Verkehrs 
regelt —Beziehungen —zwischen zwei 
Personen, zwischen Institutionen und 
Personen oder zwischen verschiedenen 
Institutionen. Auch alltägliche Kontakte 
sind oft öffentliche Texte, deren innere 
Normen zu kennen sind, wenn man nicht 
"anecken" will. Die Normen sind nicht 
liickenlos, es gibt also Ermessensspiel- 
räume und somit ist der Umgang mit 
ihnen auch zu lehren. Fär diese 
"Freiräume in Texten" waren Beispiele im 
Handout abgedruckt. 

Der Stil des deutschen Amtsverkehrs 
findet sich in allen Texten des offiziellen 
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Mitteilens, Forderns usw. Es handelt sich 
hierbei um Texte zwischen unbekannten 
Partnern, Institutionen oder Personen und 
Institutionen. Auch wenn sich die 
Personen persönlich kennen, wird im 
öffentlichen Verkehr der offizielle Stil 
angenommen (z. B. Anrede mit "Sie"). 
Besonders hoch ist der Grad der 
Offizialität bei Gesetzen oder Verträgen 
und bei daraus resultierender oder darauf 
beruhender Kommunikation. So beispiels- 
weise bei der DDR-Textsorte "Eingabe", 
die aufgrund des DDR-Fingabegesetzes 
entstanden ist und zumindest in Finnland 
unbekannt sein därfte. Diese Textsorte 
wurde wiederum durch Handoutbeispiele 
verdeutlicht, die sowohl eine persönliche 
wie auch eine offizielle Variante dieser 
Textsorte —vermittelten. Weitere =ent- 
sprechende Textsorten der öffentlichen 
Kommunikation sind Antrag, Gesuch, 
Lebenslauf, Bewerbung, Technisches 
Gutachten, Patent, Gesetz, Verordnung, 
Anzeigen u.ä.m. Texte dieser Textsorten 
sind meist stark genormt, sie sind offiziell, 
sachlich, eindeutig, genau, allgemein- 
verständlich zu formulieren. Doch gibt es 
heute viele Abweichungen von diesen 
Vorschriften und vermehrt Formulie- 
rungen, die in eine persönlichere 
Richtung gehen. Sprachlich zeichnen sich 
solehe Texte durch starke Nomi- 
nalisierung, unpersönlichen Ausdruck, 
Verwendung =sprachlicher Mittel des 
Veranlassens (miissen), des Aufforderns 
oder des Bittens aus. So können etwa bei 
der —Textsorte —"öffentliche Bekannt- 
machungen" drei Stilrichtungen 
unterschieden werden: Stil A zeichnet sich 
durch direkte Anrede und persönliche 
Höflichkeiten aus, die natirlich auch die 
Wahl der entsprechenden sprachlichen 
Mittel bestimmen. So können Dinge als 
Ratschläge, Empfehlungen oder Bitten 
formuliert werden. Bei Stil B werden alle 
Register der Formelsprache der Biro- 
kratisierung gezogen. Beispiel: "Kann die 
Lösung der Fahrausweise in Ausnahme- 
fällen nicht innerhalb der Offnungszeiten 
erfolgen, so haben sich die Anwesenden..." 
Es werden also alle nur möglichen 
sprachlichen Mittel zur unpersönlichen 
Ausdrucksweise eingesetzt. Stil C kann als 
persönlich werbend bezeichnet werden: 
"Werter Postkunde! Zeit ist kostbarl...  



  

  

16 

Bedienen Sie sich des Kundendienstes der 
Abteilung Versand von Postwertzeichen 
des Zentralen Post- und Fernmeldever- 
kehrsamtes, indem Sie... Es gibt dabei fir 
Sie viele Vorteile:..." 

Stil A und C treten (oder traten?) 
seltener auf, Stil B dagegen häufiger. Die 
Referentin wies darauf hin, da8 die 
Wirklichkeit der Texte und des Umgangs 
mit ihnen oft dem Stil B entsprechen. 
Doch was ist die Wirklichkeit? Am 10. 
November sagte Frau Fix: "In der DDR 
mu&R8 man abwarten." Wie recht sie doch 
hatte. 

AbschlieBend wurde noch die Textsorte 
Anzeige genannt, die eine Mischform von 
institutioneller und alltäglicher Kommuni- 
kation ist. Ziele von Anzeigen sind u.a. 
Information, Handlungssteuerung und das 
Aufzeigen von Folgen. Sie enthalten 
sowohl landeskundliche als auch sprach- 
liche Informationen und sind also auch im 
Sprachunterricht relevant. 

Die an das Referat anschlieBende 
Disskussion konzentrierte sich vor allem 
auf die Frage, ob und wie sich die 
sprachlichen Normen in der DDR im 
Laufe von Perestroika und Glasnost 
ändern. Welchen Veränderungen werden 
wohl die ungezählten Texte der Textsorte 
Eingabe unterworfen? Was geschieht wohl 
mit dem unpersönlichen Stil birokra- 
tischer Texte verschiedenster Art? 

AnschlieBend sprach - nach der wohlver- 
dienten Kaffepause - Frau Dr. Dagmar 
Blei (Pädagogische Hochschule Dresden), 
die zum ersten Mal in Finnland weilte, 
zum Thema "Zur Arbeit mit populär- 
wissenschaftlichen Texten im fachbe- 
zogenen Deutschunterricht". Sie schilderte 
zunächst die —Ausgangssituation = des 
studienbegleitenden Deutschunterrichts in 
der DDR. Von den 166000 Ausländern 
in der DDR, die aus Lateinamerika, 
Afrika (bes. Mosambik) und Asien (bes. 
Vietnam) kommen sind 35000 mit DDR- 
Bärgern verheiratet, 12000 studieren in 
der DDR, davon 1200 Germanistik. In der 
DDR Studierende erhalten ein Jahr lang 
studienvorbereitenden Unterricht. Der 
studienbezogene Deutschunterricht 

  

umfaBt 180 Stunden und ist iiber vier 
Semester verteilt. Den AbschluB bildet 
eine Priifung nach der Sprachkundigen- 
stufe 3 (der höchstmöglichen). Frau Blei 
ist in Dresden Zzuständig fir 250 
StudentInnen = und AspirantInnen der 
Pädagogik. Die meisten in der DDR 
studierenden Ausländer absolvieren ein 
vierjähriges — naturwissenschaftliches 
Studium. Ziel des Deutschunterrichts ist 
sowohl eine adäguate Kommunikation in 
der —Fachsprache als auch alltags- 
kommunikative Fähigkeiten. Bei der 
Kursplanung werden also studienrelevante 
Themen auch landeskundlicher Art, aber 
auch sich anbietende €populär- 
wissenschaftliche Texte des Fachgebietes 
beriicksichtigt. In den verwendeten 
Unterrichtsmaterialien werden insgesamt 
zwischen 20 und 44 Textsorten verwendet. 
Unter Textsorten werden hier nach 
R. Gläser "historiseh = entstandene, 
geschichtlich akzeptierte, in der Regel 
empiriseh — beherrschte — Textbildungs- 
muster = zur =geistigsprachlichen = Ver- 
arbeitung eines komplexen Sachverhalts" 
verstanden, die "durch einzelsprachliche 
Normen bestimmt sind". Bei populär- 
wissenschaftlichen Texten handelt es sich 
um Textsorten, die Textbildungsmuster 
beinhalten, die Laien Fachinhalte 
klarmachen wollen. Sie sind wichtig, da 
die Kommunikation Fachmann-Laie sehr 
freguent ist. Die Textsorte populär- 
wissenschaftliche Texte l1äBt sich durch die 
Merkmale — Allgemeinverständlichkeit, 
Symmetrie von Fachsprache und Gemein- 
sprache, Abstraktion und Konkretheit, 
Ausdrucksvariation und Partnernähe 
charakterisieren. Sie zeigt auch eine 
Reihe von Strategien und sprachlichen 
Gestaltungsmitteln, von denen Beispiel- 
gebung, Kommentieren, Periphrasen zu 
Termini, kontextuale Antonyme, 
Chiasmus, Analogien, Kontraste, Meta- 
phern, Explikationen, Definitionen, 
Dialogisieren, Argumentieren, Wieder- 
holen, Numerieren, Betiteln, Strukrurieren 
u.v.m. beispielhaft genannt sein sollen. 

Die Auswahl der Texte scheint bei 
Pädagogen mit gröBeren Schwierigkeiten 
verbunden zu sein als etwa bei 
Medizinern. 

Der Unterricht fär Pädagogen in Dresden 
verfolgt —allgemein mehr allgemein- 
bildende Lernziele, in bezug auf die 
Bearbeitung = pop.-wiss. Texte mehr 
wissenschaftlich-propagandistische. Auf 
der Fach- bzw. Stoffebene sollen die 
sprachlichen Merkmale von Fachtexten 
erkannt werden (etwa nach L. Hoffmann). 
Dabei sind die vorhandenen Varianten zu 
beräcksichtigen; dies heiBt also auch 
populärwissenschaftliche Texte mit 
einzubeziehen. Auf der ProzeBebene 
werden 80% Fachtexte und 20% Landes- 
kunde — verwirklicht. Die € populär- 
wissenschaftlichen Texte sind in beiden 
Gruppen enthalten. Die Aneignungs- 
strategie umfaB die Bereiche Wissen iiber 
(1) Sprache (Allgemeinsprache), (2) 
fachkommunikative Spezifika bestimmter 
Kommunikationsbereiche, (3) fach- 
kommunikative — Spezifika —bestimmter 
Abstraktionsstufen und (4) "Varietäten" 
sprachlicher Mittel innerhalb bestimmter 
Textsorten in Abhängigkeit von 
bestimmten Kommunikationsbereichen. 
Wesentliche Beräcksichtigung finden auch 
das Redundanzprizip (Neues Wissen auf 
Vorwissen aufbauen) und das Opposi- 
tionsprinzip. 

Aus der sich an das Referat anschlie- 
Renden Diskussion seien nur einige der 
ngersprochenen Fragenkomplexe genannt: 
Silja Ahlsved stellte ein Modell der 
fachlichen Wissensgrundlage för das 
Textverstehen und die Textproduktion zur 
Diskussion. Dabei ging sie davon aus, daB 
eine didaktische Verarbeitung bei "reinen 
Fachtexten" einfacher sei. In Finnland 
wird, wegen der Informationsflut und aus 
Zeitmangel dariber gesprochen, ob nicht 
der Fach- unterricht in den Sprach- 
unterricht mit einbezogen werden soll. 
Die Referentin vertrat dazu die 
Auffassung, daB dabei die Lehrer oft 
fachlich iiberfordert und unterkompetent 
sind. Udo Miebs meinte, daB Fachtexte 
sich eher för schriftliche Ubungen und 
zum Leseverständnis einsetzen lassen und 
populärwissenschaftliche Texte besser för 
mindliche Ubungen geeignet seien. Herr 
Lenk war der Meinung, das vorgestellte 
Modell sei stark lexikbezogen (das 
Viehwegersche Modell eher handlungs- 
bezogen), auBerdem miBten die ProzeR- 
schritte zwei und drei noch weiter 
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spezifiziert werden. Die Referentin 
meinte dazu, daB die Handlungsmuster 
wissenschaftlicher — Fach-texte = und 
populärwissenschaftlicher Texte unter- 
schiedlicher Natur seien. Silja Ahlsved 
ergänzte zu ihrem Beitrag, daB8 ein 
fachgebildeter Lehrer Fachunterricht in 
der Zielsprache erteilen könne. 

Nach diesen zwei Hauptreferaten teilten 
sich die Teilnehmer in zwei Gruppen auf, 
um ber Bedarf und Planung neuer 
UnterrichtsmaterialienzumLeseverstehen 
und för den miändlichen Unterricht zu 
sprechen. Konkrete Ergebnisse waren in 
der zur Verfägung stehenden Zeit sicher 
nicht zu erwarten, aber man tauschte sich 
aus und sprach unter anderem auch iiber 
die = Möglichkeiten der Finazierung 
eventuell zu startenden neuer Projekte. 
Falls solche Materialprojekte entstehen 
oder bereits entstanden sind, wird dariiber 
sicher in einem der nächsten Hefte dieser 
Zeitschrift berichtet werden. 

Der Abend zwischen den zwei Seminar- 
tagen war wie immer einem geselligen 
Beisammensein vorbehalten, zu dem sich 
Referenten, Veranstalter und Teilnehmer 
im Kulturzentrum einfanden. Es war 
angekiindigt, daB der Schriftsteller Ernst- 
Otto Luthardt liest. Dies tat er aber nicht. 
Statt dessen sprach er iiber Literatur und 
Literaten vor und an der "Wende". Er 
setzte sich iiberaus engagiert fiir die 
Schriftsteller ein, die in der DDR 
geblieben waren und setzte sich kritisch 
mit denen auseinander, die ausgewandert, 
tUibergesiedelt, gegangen sind. Nach 
Luthardts Ausfihrungen wurde natirlich 
viel iiber die völlig iiberraschende und 
neue Situation der so plötzlichen Offnung 
der Grenzen diskutiert und vor allem 
hörte man mit groBem Interesse die 
AuBerungen der Referentinnen, die ja 
gerade aus der DDR angereist waren. 

Es war ein anderer Abend im DDR- 
Kulturzentrum, eine freiere Athmösphäre 
auch hier, es wurde offen gefragt und 
offen geantwortet. Fast hätte man dariiber 
den ImbiB und die Erfrischungen ver- 
gessen und nach einem solchen in jeder 
Hinsicht ereignisreichen Tag schmeckte 
es, auch das beriihmte Radeberger...  
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Geselliges Beisammensein im DDR-Kulturzentrum mit dem Schriftsteller Ernst-Otto Luthardt 

Der Samstagvormittag begann mit der 
Vorstellung einer Videoeigenproduktion 
för den fachbezogenen Deutschunterricht 
und einer Diskussion iiber Didakti- 
sierungsmöglichkeiten dafiir. Dr. Armin 
Krause und Silja Ahlsved stellten die 
Produktion vor, bei der es sich um 
die Vorstellung einer Glaswerkstatt 
("Tiffany") und deren Produkte und 
Arbeits- — verfahren = handelt. Die 
Referenten berichteten iiber Geschichte 
und Hintergriinde der Entstehung des 
Films, klärten die Teilnehmer aber auch 
iber entstandene technische Probleme 
auf. Es handelt sich bei dieser Produktion 
nach Frau Dr. Blei um eine monologische 
Variante der fachlichen Umgangssprache 
auf relativ geringem fachlichen Niveau. 
Bei der Diskussion iiber Didaktisierungs- 
alternativen wurden vielerlei Vorschläge 
genannt und besprochen: Wichtig ist eine 
Vorentlastung, eine Wörterliste sei 
notwendig mitzuliefern, man kann an 
diesem Streifen dialektale Unterschiede 
deutlich machen (es handelt sich bei den 
Hauptsprecher in dem Video um einen 
Schweizer, der bei dem Versuch, Hoch- 

deutsch zu sprechen, seinen dialektalen 
Hintergrund natärlich nicht unterdriicken 
kann, auBerdem ist einer der Filme- 
macher selber auch ein Schweizer). Es 
lassen sich anhand des Films Verfahren 
beschreiben bzw. erkennen, identifizieren 
und deren Versprachlichung iben. Diese 
Möglichkeit war von den Autoren ausge- 
arbeitet und schriftlich vorgelegt worden. 
Neben diesen Aufgabenstellungen bieten 

sich noch allgemeine Diskussionen 
anhand des Films an, etwa iber Asthetik- 
fragen oder Preise fir soche Produkte 
und ihre Motivation. SchlieBlich wurde 
auch noch die Frage nach dem Zeitauf- 
wand för die Bearbeitung einer solchen 
Videoseguenz im Unterricht aufgeworfen 
(ohne zu vergessen, auch danach zu 
fragen, wieviel Zeit es kostetn einen 
solche Film zu drehen, zu schneiden, zu 

didaktisieren). 

Nach dieser Plenarveranstaltung traf man 
sich wieder in zwei Gruppen zu Themen 
der Referate des Vortages. Unter Leitung 
von Frau Dr. Fix wurden an konkretem 
Textmaterial —deutsch-finnische Unter- 
schiede in der Textgestaltung am Beispiel 
der Textsorte Anzeige herausgearbeitet. 
Ausgehend von inhaltlichen und gestalt- 
erischen Besonderheiten konnten 4 
Grundformen — unterschieden — werden: 
Finladung, Familienanzeige, Werbean- 
zeige und Kleinanzeige. Diese letzte 
Gruppe wiederum 1ä8t sich in fiinf 
Untergruppen zergliedern: Kauf- und 
Verkaufsanzeigen (1 u. 2), Wohnungsge- 
suchbzw. Wohnungstausch, Verschiedenes 
(heiBt auch in den Zeitungen so, 
meistens) und Kontaktanzeigen. An 
diesen Kontaktanzeigen zeigte Frau Fix 
foglende Entwicklungstendenzen auf: - bei 
fixen Textsortenmustern gibt es in ihrer 
Realisierung eine Tendenz zur sprach- 
lichen Originalität (Okkasionismen), - 
sprachliche Klischees entsprechen oft 
nicht den Erwartungshaltungen, Muster- 

  

variationen föhren durch rasche 
Ubernahme zu neuen Mustern, - 
inhaltliche Originalität folgt trotzdem den 
syntaktisehen Mustern und verwendet zu 
90% suchen, d.h. jemand sucht was/wen. 
Frau Fix war der Auffassung, daB iiber 
die Textsorte "Anzeige" sehr viel soziales, 
kulturhistoriseches und = Rollenwissen 
transportiert wird, es bietet sich auch zur 
kontrastiven Behandlung an und schlieB- 
lich ist an Anzeigen sehr gut die Ent- 
wickung einer Textsorte beobachtbar, da 
sie mit ihrer tagtäglichen Produktion 
schnell Entwickungstrends aufnehmen und 
normieren. 

Die zweite Arbeitsgruppe unter Leitung 
von Frau Dr. Dagmar Blei befaBte sich 
mit Berichten iiber Biographisches. Es 
standen insgesamt fänfzehn Textsorten zur 
Verfögung: = Lebenslauf, = Biographie, 
Lexikonartikel, Kurzbiographie, Inter- 
view, Presseportrait, Announcen, Bild- 
geschichte, Literarisches Portrait, 
Autobiographie, Glosse, Anekdoten, 
Sprachscherze, Aphorismen und 
Karrikatur. Bei der Diskussion wurden 
die unterschiedlichen Ausgangspunkte fir 
die Behandlung eines solchen Themas im 
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DaF-Unterricht in muttersprachlicher 
(DDR) und in fremd-sprachiger (SF) 
Umgebung betont. In Finnland hält man 
es för wichtiger, den Text in einer 
Ganzheit zu behandeln, als Fachtext in 
einertypisehenKommunika-tionssituation, 
das erhöht die Motivation, was man nicht 
behaupten kann, wenn einzelne 
Kommunikationsverfahren, — wie = z.B. 
Berichten, behandelt werden. Die 
Diskussionsteilnehmer — brachten zum 
Ausdruck, daB der sprachenzentrierten 
Arbeit ein inhalts- und €situations- 
zentrierter Unterricht vorzuziehen ist. 

Ich möchte Armin Krause und Sabine 
Ylönen an dieser Stelle herzlich dafiir 
danken, daB sie mir die Informationen zu 

den Arbeitsgruppen am Samstag iiber- 
lassen haben, da ich leider etwas friiher 

abreisen mufBte. 

Das Seminar war nicht nur von seinem 
Inhalt her interessant, sondern auch 
dehalb, weil wir als Finnen und als 
"Wessis" und "Ossis" gemeinsam aus 
relativer = Ferne € historisehe Tage 
miteinander —verbringen durften. So 
mancher wäre lieber selbst dabeigewesen. 

  
V. Fachsprachenseminar för Deutschlehrer in Finnland  
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CURRENT TRENDS IN EUROPEAN SECOND LANGUAGE 
ACOUISITION RESEARCH 
Edited by Hans W. Dechert 

Multilingual Matters 51. Clevedon & Philadelphia, 1990 

The volume contains papers originating 
from a workshop held 27.-28. July, 1985, 
at Georgetown University in conjunction 
with the 1985 Summer Institute of the 
Linguistic Society of America and the 
Teachers of English to Speakers of Other 
Language. It is an introduction to work 
done in European Second Language 
Acguisition research and to the various 
established SLA research projects, listed 
in the Index, such as the Äbo Akademi 
Project and the Jyväskylä Cross-Language 
Project in Finland, and the European 
Science Foundation Project on adult 
immigrants in five European countries. 
Europe offers a particularly fruitful field 
for SLA research as there is a long histo- 
ry of continuous contacts and interaction 
between different languages and cultures. 

The volume is divided into four parts, 
and the order of the articles follows the 
seguence of presentation at the 
Workshop. Part One, Theory and Metho- 
dology in Second Language Acguisition 
Research, comprises four articles. The 
first of these, "Nouns and Verbs in the 
Learner's Lexicon" by R. Dietrich, deals 
with the order of noun and verb acguisiti- 
on in beginning adult L2 learners with 
different linguistic backgrounds, and 
tentatively offers a theoretical explanation 
in terms of cognitive development. K. 
Hyltenstam's — article, "Typological 
Markedness as a Research Tool in the 
Study of Second Language Acguisition" 
explores the theoretical concept of lin- 
guistic markedness and expands the topic 
through empirical data taken from two 
studies on adult learners of Swedish from 
different linguistic backgrounds, including 
Finnish. J. Lehtonen discusses reaction 
time measurement as an empirical 

research instrument in his article "Foreign 
Language Acguisition and the Develop- 
ment of Automaticity", and concludes that 
RTM provides an extremely valuable tool 
in SLA research concerned with the deve- 
lopment of automatised processes. H. 
Dechert's article "Competing Plans in 
Second Language Processing" presents 
five cases of blending, taken from linguis- 
tic data from the Kassel corpus of second 
language production, which are regarded 
as indications of an underlying competiti- 
on of plans. 

The four articles in Part Two, Children's 
First and Second Language Acguisition, 
deal with projects on the teaching of 
second languages in pre-school and 
school contexts. In his article "Early Bilin- 
gual Reading: Retrospect and Prospects" 
R. Titone gives an extensive account of 
the literature on early bilingual reading, 
and outlines in detail The Farly Bilingual 
Reading Experimental Project which has 
been under way for several years in bilin- 
gual/multilingual parts of Italy and in the 
Basgue country. P. Skehan's article "The 
Relationship Between Native and Foreign 
Language Learning Ability: Educational 
and Linguistic Factors" deals with his 
follow-up study of the Bristol Language 
Project which is in the tradition of foreign 
language aptitude measurement. In his 
article "Investigations Into Classroom 
Discourse" W. Hällen discusses language 
learning in a formal setting, i.e. the class- 
room, and describes the results of three 
experiments exploring the learning se- 
guences for syntactic and semantic rules, 
the speech planning of teachers, and the 
rhetorical distribution of speech acts 
between teacher and learner in the class- 
room. D. Bailly, in her article "The 

Linguistics of Enunciative Operations and 
Second Language Learning", introduces 
the basic assumptions of the Theory of 
Enunciative Operations (TEO) of the 
French linguist A. Culioli, and exemplifies 
these theoretical statements with three 
extracts from classroom discourse which 
illustrate a TEO-based teaching method. 

Part Three of the volume, Reference in 
Second Language Acguisition, takes up 
an issue which is one of the central topics 
of the European Science Foundation 
Project on Second Language Acguisition 
by Adult Immigrants. The authors of the 
two articles in this section are associated 
with the project. C. Noyau's paper "The 
Development of Means for Temporality 
in the Unguided Acguisition of L2: Cross- 
Linguistic Perspectives" deals with the 
informal acguisition of linguistic expres- 
sions of temporality in French by three 
Spanish-speaking immigrants, and compa- 
res it with data from the corpus of the 
ESF project. D. Veronigue's article "Re- 
ference and Discourse Structure in the 
Learning of French by Adult Moroccans" 
reports on a study investigating the rela- 
tionship between the acguisition of L2 
reference expressions and discourse or- 
ganisation of an Arabic speaking male 
adult, and puts forward a theoretical 
framework for the study by reviewing 
literature and summarising previous work 
on the acguisition of reference expres- 
sions. 

Part Four, Cross-linguistic Interaction in 
Second Language Acguisition, consists of 
three articles which explore the mutual 
dependence of languages and cultures in 
the acguisition of L2. In his article 
"Effects of Transfer in Foreign Language 
Learning" H. Ringbom introduces the 
notion of transfer in SLA research, and 
discusses differences in the use of primary 
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linguistic knowledge by Finnish- and 
Swedish-speaking Finns learning English. 
In his article "Input from Within: Utrecht 
Research into Cross-linguistic Influence in 
Formal Language Learning Environment" 
M. Sharwood Smith the theoretical and 
institutional framework of the SLA re- 
search done at the University of Utrecht, 
and discusses the notions of cross-linguis- 
tic influence, transfer and interference. 
The concluding contribution of the 
volume is an article by Els Oksaar titled 
"Language Contact and Culture Contact: 
Towards an Integrative Approach in 
Second Language Acguisition" in which 
she expands the object of SLA research 
to cover paralinguistic elements as well as 
non-verbal and =extraverbal = signals 
connected with language use. 

The volume does not claim to cover all 
the SLA research in Europe - there are, 
for example, no HFastern European 
contributions - and as the Workshop took 
place in 1985, it deals with research in 
progress in the middle of the 1980's. Nor 
does it claim to cover the entire field of 
SLA, or to present any unified theory; 
instead, it brings together findings in 
some restricted areas of research. As the 
editor says "the articles collected in this 
volume represent the research efforts of 
various European scholars and groups of 
scholars who have approached the 
complex phenomenon of acguiring 
different second languages from different 
perspectives and at different levels in the 
light of different paradigms" (p. 2). 
Bearing these restrictions in mind, the 
volume nevertheless offers the reader 
interesting glimpses into the great variety 
of — theoretical and = methodological 
approaches in European SLA research. 

Helena Valtanen    



  

  

22 

  

TÄHDENVÄLEJÄ 

Korkeakoulujen kielikeskuksen henkilöstöllä on ollut viime vuoden aikana tilaisuus päästä 

mikrojen, tekstinkäsittelyn, tietokantojen ja verkostojen käyttäjiksi entistä helpommin. 

Mikrot on kytketty Laskentakeskuksen koneeseen verkkoon, josta onnistuu niin elektroni- 

sen postin käyttö ympäri Suomea ja muuta maailmaa kuin kirjaston tietokannan selaa- 

minenkin. MUTTA MIKSI EI ONNISTU YHTEYDENOTTO KOLLEGOIHIN KIELI- 

KESKUKSISSA? Puuttuu yhteystietoja, puuttuu sähköpostin osoiteluettelo, puuttuu 

luultavasti koneita paikallisissa kielikeskuksissa jne. Puuttuuko innostusta vai. rahaa vai 

tiloja vai ihmisiä? 

Postiyhteyksien leviäminen verkossa on ollut yllättävän hidasta, mutta ne joilla on 

käyttömahdolisuus, ovat yleensä tyytyväisiä e-mailin käyttöön ja yllättyneitä käytön 

vaivattomuudesta. E-postiosoitteiden tiedottamisessa KKKK voisi auttaa laatimalla 
kielikeskusihmisten osoitteiston, jos saamme tiedot teiltä. 

k 

Nyt kun on perustettu kielentutkijoiden tietokanta KITU, jonka tietoja moni kielikeskus- 

tutkija tai opettaja haluaisi tulevaisuudessa selata, voisi esim. sen yhteydessä olla kielikes- 
kusten oma sähköinen ilmoitustaulu. On tietysti totta, ettei tieto sinnekään itsestään 

kulkeudu, jonkun on ilmoitukset levitettävä, ja hyvin usein asian ydin on siinä. Nyt olisi 
kuitenkin hyvä aika valmistautua sähköisten yhteyksien luomiseen, jotka ainakin toistaiseksi 
toimivat selvästi nopeammin kuin uusi, hidastettu virkaposti. 

Tietokantojen käyttömahdollisuudet ovat rajatumpia, onhan esim. kielikeskusten yhteisen 
KORKKI-tietokannan käyttö tarkoitettu kielikeskuskohtaiseksi, mutta ei jokamiehenoikeu- 
deksi. Tällä hetkellä KKKK voi vain valittaa jopa Kielikeskusten kuka kukin on 
-luettelon viivästymistä maaliskuulle. Henkilö- ja kurssitiedot, joiden olisi pitänyt auttaa 
suunnittelussa, ovat monet jo vanhentuneita ilmestyessään. Vanha tuttu tilanne, mutta 
harmittava. Mikäli kurssien päivitys saataisiin kielikeskuksista suoraan tiedostoon, ei 
KKKK:n henkilöstötilanne vaikuttaisi tietokannan ajan tasalla pysymiseen. Samalla 
päivittämiseen tarvittava työpanos jakaantuisi tasaisemmin käyttäjien kesken. Jotta suora 
päivittäminen olisi mahdollista, olisi kielikeskusten oltava suoraan verkossa; käyttömah- 

dollisuudetkin silloin laajenisivat. 

Toinen tiedottamista parantava yhteysverkko on selvästi ainakin meille ollut telekopiointi- 
laitteiden käyttömahdolisuus. Olemme yrittäneet tiedottaa teille kaikille oman numerom- 
me, nyt pyytäisimme vastaavasti kaikkia kielikeskuksia ilmoittamaan KKKK:lle omansa 
tai yliopistossa kielikeskusta lähinnä olevan FAXin numeron. Vaikka Faxeista onkin 
olemassa numeroluetteloita, ne ovat kovin puutteellisia. Ilmoittakaa meille siis se numero, 
josta teille kulkeutuu Fax-viesti parhaiten. Voisimme lähettää monia viestejä kaikille 
yhtaikaa, eikä tarvitsisi ottaa puheluita erikseen ja turhaan. Aikaa, rahaa, vaivaa säästyisi. 

L.K-S. 

KORKEAKOULUJEN KIELIKESKUKSEN 
UUSIA JULKAISUJA 

OPPIMATERIAALISARJA 
Language Centre Materials 

N. Krylova ja R. Jokisaari: 
YCHEX - Venäjää suggestopediseen opetukseen 

Kielikeskusmateriaalia n:o 68 

USPEH on suggestopedinen kurssi venäjän kielen intensiiviopetukseen 
aikuisopiskelijoille, jotka aloittavat kielen opiskelun tai ovat opiskelleet alkeita, 
mutta eivät osaa puhua kieltä. Kurssin tavoitteena on opettaa puhumaan ja 
ymmärtämään venäjää jokapäiväisissä elämäntilanteissa, ja se soveltuu 
suggestopediseen opetukseen korkeakouluissa, opistoissa ja muissa 
aikuisoppilaitoksissa. Kurssi on suunniteltu 21 opiskelupäivää (84 - 126 
oppituntia) kestäväksi jaksoksi. 

Kurssi koostuu 10 teemasta, jotka sisältävät arkipäivän puhetilanteita. Jokaiseen 
teemaan kuuluu tekstidialogi, lisäteksti kuullun tai luetun ymmärtämistä varten, 
laulu, sekä erilaista lisämateriaalia (runoja, vitsejä, sanaristikoita ym). Dialogit ja 
laulut on äänitetty kaseteille. Materiaaliin liittyy lisäksi sanasto- ja kielioppiosa 
sekä opettajan opas. 

Materiaalin hinta on 115 mk. (teemavihko a 10 mk; kielioppitaulukot ja sanasto 
15 mk) 

Margarita Pietarinen: . 
VENÄJÄÄ KAUPPA- JA TALOUSTIETEILIJOILLE 

Kielikeskusmateriaalia n:o 69 

Materiaali on tarkoitettu ensisijassa kauppa- ja taloustieteiden opiskelijoille ja se 
sisältää 26 tekstiä, jotka on kerätty eri neuvostoliittolaisista sanoma- ja 
aikakauslehdistä. Tekstien vaikeustaso ja aihepiirit vaihtelevat: osa liittyy kiinteästi 
kaupalliseen — aihepiiriin, osa on sisällöltään laajempia, yleissivistäviä 
taloustekstejä. Kaikkiin teksteihin liittyy sanasto ja osaan myös tehtäviä. Liittenä 
on neljä kirjemallia: tarjouspyyntö, tarjous, sopimus ja pakkausluettelo - 
proforma-lasku. 

Oppimateriaaliin liittyy kolme autenttista äänitettä: Taloustieteen ajakohtaisia 
kysymyksiä, Neuvostoliiton nykyinen taloustermistö ja Osuuskuntakahvilan 
toiminnasta. Aänitteisiin liittyy nauhakäsikirjoitus, sanasto sekä tehtäviä. 

Kirjallisen materiaalin hinta on 38 mk. 
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Maija Leena Matikainen: 
ENGLANTILAIS-SUOMALAINEN SANASTO FYSIOTERAPIAN 

OPISKELIJOILLE 

Kielikeskusmateriaalia n:o 78 

Sanasto, joka on saanut alkunsa fysioterapian opiskelijoiden englannintunneilla 
esille tulleista tarpeista, sisältää noin 5000 sanaa ja ilmausta suomenkielisine 
vastineineen. Aineisto on koottu lukuisista fysioterapian alan kirjoista ja 
lehtiartikkeleista sekä yleisluontoisista lääketieteellisistä teksteistä. Siihen sisältyy 
myös urheiluun liittyviä sanoja ja voimisteluohjeiden sanastoa, joita fysioterapian 
opiskelija saattaa tarvita. 

Sanasto sisältää fysioterapian ammattisanaston lisäksi runsaasti alan teksteissä 
usein esiintyviä yleiskielen sanoja ja näin se auttaa myös peruskoulun englannin 
lyhyen oppimäärän suorittaneita opiskelijoita sekä sellaisia opiskelijoita, jotka 
eivät ole aikaisemmin opiskelleet englantia. : 

KORKEAKOULUJEN KIELIKESKUKSEN TIEDOTTEITA 
Information from the Language Centre for Finnish Universities 

N:o 4 

Eija Aalto (toim): . 
SUOMI VIERAANA KIELENÄ 
Oppimateriaalien kommentoitu bibliografia 

Bibliografiaan on koottu vuoden 1970 jälkeen ilmestyneitä suomen kielen 
ulkomaalaisopetukseen tai finskan (suomea suomenruotsalaisille) opetukseen 
tehtyjä oppimateriaaleja. 
Oppimateriaalit on ryhmitelty kolmeen alalukuun: 1) aikuisille tarkoitetut kirjalliset 
materiaalit, 2) lapsille ja nuorille tarkoitetut kirjalliset materiaalit sekä 3) ei-kirjalliset 
materiaalit (AV-, tietokone- ja kuvamateriaalit). Finskan materiaaleista on lisäksi 
aakkosellinen hakemisto. 

Materiaaleihin — liittyvissä kommenteissa kerrotaan lyhyesti mm. niiden 
vaikeustasosta, tavoitteista ja painotuksista sekä annetaan tilausosoite, mikäli 
materiaali ei ole ostettavissa kirjakaupoista. 

Bibliografian hinta on 30 mk. 

  

N:o 6 

Timo Sikanen: 
SELVITYS KIELIKESKUSOPETUKSESTA LUKUVUONNA 1989-199 

Selvityksen tarkoituksena on antaa kuva kielikeskusopetuksesta sellaisena kuin 

sitä on suunniteltu toteuttaa lukuvuonna 1989-1990. Aineistona on käytetty 

Korkki-tietokantaan sisällytettyjä tietoja, jotka on kerätty kielikeskusten opinto- 

oppaista ja tiedekuntien tai vastaavien tutkintosäännöistä. Henkilökuntien osalta 

tiedot on tarkistettu lokakuussa 1989. 

Tiedot on esitetty pääasiassa taulukkoina, joista ilmenee esim. kielikeskusten 

virkarakenne ja opettajien koulutustaso, kurssien ja opettajien määrä kielittäin, 

kurssitarjonta eri kielissä ja koulutusaloilla, eri kielten kurssit kurssilajeittain sekä 

opintoviikkoihin edellytetty työmäärä. Liitteenä ovat lisäksi ne tutkintosääntöjen 

osat, jotka säätelevät kielikeskusopetusta. 

Selvityksen hinta on 30 mk. 

Oppimateriaalisarjan kirjallisia materiaaleja ja Tiedotteita-sarjan julkaisuja voi tilata 

Korkeakoulujen kielikeskuksen kansliasta, puh. 941-603 520, telefax: 

941-603 521. Nauhotteita välittää äänitepalvelu, puh. 941-603 525. 
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LANTI 

BBC SCIENCE MAGAZINE 

Teeth Point to South East Asisan Origins for Humans 

Carew on Aplysia 

How did the Climate Flip? 

From Sea to Land: How was the Trick Done? 

Watching Molecules in Motion 

Glitching across the Cosmos 

Metals and Ceramics join Forces 

Weightless Gyroscope Comes down to Earth 

Genetic Piracy: An Evolutionary Force 

Our Newly-Found Galactic Neighbour 

The Earth's Fluid Magnet 
Hunting down Genetic Diseases 

BBC HELLO TOMORROW 

After the Hurricane 

A Small and Beautiful tourist Development 

Jamaican Women Enter High Finance 

Banking with Rice 

News Round-up 

Saving Trees for Baskets 

A Trust Fund for Employment 

Biological Control of the Water Hyacinth 

Using Water Desalination in the Kalahari Desert 

Action on Disability and Development 

Rehabilitation through Parents in Papua New Guinea 

Schooling for the Rag-Pickers of Bangalore 

The Fountain of Hope 

Broaching Family Palnning in the South Pacific 

Fishing by Satellite in the Solomon Islands 

All's Well with Wells in Nicaragua 
Saving Soil in Sichuan 

A Kit for Ouality Water 

Teaching Physics - Why Bother? 

Cashing in on a Sorghum Cache 

Licence to Praid 

Keep it Fit with a Kit (FIDEPS - International Fund for 

the Development of Physical education & Sport) 

"Pied Crow' 
Health in the Mountains of Morocco 

Sight for Sore Eves 

Reading between Ages 

Evolving Roles in Guatemala 

A Tethered Goat is Fatter Goat 

Changing the Approach to Health Care 

Silk Worms across the Indian Ocean 

Round-up of New Ideas 

Treating Camels on the Xove 

A Street School for Street Kids 
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=YOUR WORLD (CONTENTS) 

THE COLONIAL LEGACY 

The days when colonialism was fashionable are long gone. And it 
could be said that having control'over a territory thousands of miles away from your centre of government is mare trouble than it's worth, both politically and financially. Over the last forty years former 
colonies like India and Sri Lanka, Malaysia, Singapore, and a handful 0f Caribbean nations have all gained independence from Britain 
Mozambigue and Angola were abandoned by the Portugese ... the French pulled out of Algeria ... the list goes on. 

But when a colonising power does move out, what are its 
responsibilities to the people it leaves behind. This guestion is as relevant now as it ever was. Britain is due ta leave Hong Kong in 1997. The Portuguese are to leave Macao two years later. Leaving aside the politics, what are their moral ohligations to their former 
territories? 

With David Thomas to give their own views on this are two journalists with a personal interest in the problem. FEller Fung, of Radio 
Television Hong Kong (RTHK), and Fanny Wong of the South China 
Morning Post, the respected Hong Kong newspaper. 

PRODUCER: John Riddle 
RECORDED: 26.01.90 
PROGRAMME NO: 90R/32V/005 
DURATION: 14'05" 

= TOUR WORLD (CONTENTS) OLS 

PERSONAL BANKING - HOW IS IT CHANG1NG AND IS IT GOOM FOR YOU? 

Banking has changed beynnd recognition with the invention 0f tho plastic card and the silicon chip computer. Nowadays You cari päy in Or wilthdraw money without ever stepping inside a bank. Computers deal with almost everything, and bark clerks are disappearing from behind the counters. And there's more to come. Debit Cards will bc e ESsaa to credit cards, and after them will come 'smart' 
Cards, 

But is this new technology in banking good for us? Considering that duestion in Your World this week are Richard Tyson Davies of APACS (Pron: a-pax), the British organisation that aärranges the payments that pass between banks - and psychologist Dr Andrew Coleman from the University of Leicester, .1ne Ogden is in the chair. 
Producer: Sue Waldram 
Recorded: 09.02.90 
Programme Number: 90R32V007 
Duration: 14'10" 

=I0UR WORLD (CONTENTS) 09/90= 

INTO AFRICA - WHEN SHOULD SOUTH AFRICAN EXILES RETURN? 

The release of Nelson Mandela and the urbanning of the African National Congress in South Africa represent substantial changes tu the political structure of that country. 
But for thousands of South Africaris living outside their homeland thu changes raise difficult guestions. Not the least of these is 'when is the right time to return?'. 
In this week's YOUR WORLD two South Africans with very different backgrounds discuss whether the time is right. They are Sipho Pityana (PRON: see-po pit yanä), a member of the ANC and co-ordinator of the Mandela Internations1 Reception Committee, who's been base in London since 1982; and Stanley Uys (PRON: as ir 'ace J, a white South African journalist and broadcaster who's been in London for 13 years, working for South African and British media. 
David Thomas is in the chair. 
Studio Producer: Brian Jarman 
Recorded: 26.2.90; 
Programme no: 90R32V009 
Duration: 14' 10"
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6/90 Splitting Wheels for Cheaper Carts 335" 
Taking Toys Seriously 2138" 
Rootfuel: Solving the Wonderful Crisis? JAT 
Beating the Mealy Bug 4'06" 
News Round-up 1'U261 
What to do with Waste from a Zoo 2'08" 
Daring to Dairy with Suchi 250!" 

7/90 Puppets against AIDS 4'52" 
Keeping Flies down 3'43" 
A Greater Say the Video Way Sos! 
Trees for the Sclomons 2'46" 
Amaranth: The Answer to Pop-Corn? 319!" 
Designing to Fit in 4'01" 

BBC THE WORLD OF BOOKS 

5/90 Reinventing Shakespeare 6'05" 
Caste: At Home in Hindu India 4! 07! 
Private View (Audrey Slaughter) 2' 539 
Seeing Voices (Dr. Oliver Sacks) 3! 45" 
Biographies of Allen Ginsberg & Georgia O'Keefe 6'05" 

7/90 The Book of Evidence (John Banville) 5213" 
Music and Medicine 31,52" 
In Transit (Mavis Gallant) 41259 
In Another Europe 5'08" 
Feature on Books for Romania 

9/90 Higher than Hope(Nelson Mandela's authorized biography 
by Fatima Meer, Professor of Sociology at Natal Univ. ) 5'12" 
Cleopatra (Folm Soundtrack — 12" ) 3135" 
The Cuckoo's Egg (Clifford Stoll's & Lawrence Berkley's 
story of computer hackers... espionage...) S'20F 
The Hangman's Tale('the hangman', Sydney Dernley reveals 
the macabre details of his trade...) 5251" 
Pitty the Nation(a journalist, R. Fisk,the target for 
assassinations in Lebanon during 1986...) 3337 

10/90 Camoes (the 16th century Portuguesse poet) 4 25 
Alan Morehead 31 25" 
Shape Shifter (Pauline Melville's collection of 
short stories) 4'11" 
A Place for us (Nicholas Gage) 3. 
Australian Book Publishing 8'12" 

=YOUR WORLD (CONTENTS) WEEK 10/90 

UNITED WE STAND? 

Europe has dominated recent world headlines - whether it's the fall 
of Communism in the East, the unification of the two Germanies, or 
the creation of a single market ir the European Community by the end 
of 1992. 

How should the outside world react to this new order? What power 
blocs will emerge by the end of the century? Are nations growing 
more dependent on each other? Egyptian writer Samir Amin believes 
there are limits to interdependance. He's economic advisor to many 
developing countries and his publishers describe him as "one of the 

most powerful and original Third World thinkers". 

In this edition of Your World he maps out some of the benefits - and 
dangers - in regional co-operation. And fighting the European corner 

is Tim Hindle, editor of Eurobusiness magazine. 

Brian Jarman is in the chair. 
STUDIO PRODUCER: David Thomas 
RECORDED: 06/03/90 

PROGRAMME NUMBER: 90R/32V/010 

DURATION: 14' 04" 
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=BBC INTERNATIONAL PROFILE [30]= 

BOB GELDOF - SINNER OR SAINT? 

PUBLICATION RIGHTS: Free for use by all broadcasting organisations 

: : : : ; tion. 
outside Britain in English or in transla . 

PUBLICATION RIGHTS: As this script is copyright, it should AE am 

published or reproduced in any way without the permission of the 

Irish pop singer, Bob Geldof, was born a rebel. a oss unhappy 

schooldays and the depressing life of a drifter he on MN 

international] fame with the rock band, the Boomtown S Sn =. 

behaviour often shocked the public at large. ak +. 

sometimes portrayed as an unruly loudmouth, but in 19 ien 

be viewed as more of a saint than a sinner when he turne 

attention to the famine in Ethiopia. 

itish pop artists for the charity 

and the following year organised 

to raise 

He brought together the cream of BT 

it "Do They Know It's Christmas?" 

s Aid, the biggest pop concert the world had ever seen, 

millions of dollars for famine victims. 

i s into contact with the 
It was a role which brought world leaders int 

notably sharp Geldof tongue and led to a nomination for the Nobel 

Peace Prize. 

In this International Profile, Bob Geldof looks back on the s 

road to fame, revealing that a "constant civil war" goes on s 

head. 

NB: THIS INTERVIEW CONTAINS LANGUAGE WHICH SOME PEOPLE MAY FIND 

UPSETTING 

Producer/Presenter: Brian Jarman 

Recorded: 10.1.90. 

Programme number: 90R32L005 

Duration: 14'00 
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=INTERNATIONAI, CALL, - REVIEW OF THE DECADE= 

WARNING: THIS PROGRAMME IS DESIGNED FOR PROMPT BROADCAST. STATIONS 
ARE ADVISED TO CHECK FOR DATING. 

The )980s were the decade that began with an American President 
talking of "the evil empire" of the Soviet Union and ended with the 
hreaching of the Berlin Wall, the symbolic division of East and 
West. 

Peace was restored after years of waz in the Gulf and foreign armies 
left Afghanistan and Cambodia. Namibia took its first faltering 
steps or the road to freedom and South Africa gave glimmers of hope 
that black and white neighbours would one day be counted as eduals. 

Tn Latin America democracy became more fashicnable, and ir countries 
such as Britain, Pakistan and the Philippines it was the decade of 
Womeri leaders. 

But China ahrupt)y and bruta)ly Jeft the reformigt path when 
authorities massacred hundreds of students in Tiansnmen Sgduare. 
%1])jons more died from famine ir Ethiopia, flooding ir Sudan and 
Bangladesh, earthguakes in Armenia, Mexico, Japan and California and 

hurricanes in the Caribbean. 

And jn the 19805 other mass-killers stalked the earth: drugs, AIDS 

and environmenta]) pollution. 

This special edition of INTERNTIONAL CALL recalls the decade through 
the sound of the major key players on the international stage. 

Froducer/Presenter: Sue Nowak 

Studio Producer: Brian Jarman 
Date recorded: lst December, 1989 
Tape No. 89R32E952P 

Duration: 28'40" 

Äänite on saatavissa kasettina tai avokelana. 

Käsikirjoitus ja tehtävät ovat tulossa. 

Hinta: kasetti 65,00 mk 

avokela 80,00 mk 

Tiedustelut ja tilaukset: 

Anna Kyppö (941-603 525) 

DEUTSCHUNTERRICHT 

137. FRAUEN MACHEN POLITIK 
Unabhängiger Frauenverband der DDR gegrindet, 7'30 

Seit Dezember vergangenen Jahres gibt es sie auch in der DDR - die 
Feministinnen. So fängt Rita Schiefelbein mit diesem Thema an. Sie erzählt 
Ober die Schwierigkeiten, die die DDR-Feministinnen gehabt haben. Christina 
Schenk, Physikerin und Mitglied des Unabhängigen Frauenverbandes erläutert 
auch die Situation und benennt u.a. vier verschiedene Problemkomplexe, denen 
sie sich unbedingt stellen wollen. "Unser Ausgangspunkt ist, dag die Situation 
von Frauen in der DDR auf jeden Fall nicht so ist, wie das in der Vergangenheit 
immer dargestellt worden ist", berichtet sie. Der Frauenverband fordert ein 
Ministerium fur die Gleichstellung der Geschlechter, um die Frauenfrage in den 
Rang von Staatspolitik zu heben. Am Ende der Sendung wird die Frage 
beantwortet, ob der Unabhängige Frauen-verband sich an den Parlamentwahlen 
am 18. März beteiligen wird. 

138. GEHT'S DEM SPARSCHWEIN AN DEN KRAGEN? 
Warum haben die DDR-Börger Angst um ihr Geld?, 5? 

In dieser Sendung beschäftigt sich Elke Lang mit den Sorgen der DDR-Bärger 
um ihre Sparguthaben. Sie befragt einige Birger vor einer Berliner Sparkasse, 
was sie von der Situation halten. Die stellvertretende Direktorin der Ost-Berliner 
Sparkassen, Gerlinde Kröhn bestätigt, dag die Bevölkerung seit ca. Anfang 
Februar sehr verunsichert ist durch die vielfältigen Augerungen von Politikern 
und Wirtschaftsexperten. Ob der Sparer sich sicher föhlen kann, wird sich erst 
nach den Wahlen zeigen. 

Zu allen Sendungen des Rundfunks der DDR sind Transkripte erhältlich. 

SA 

SENDUNGEN DES RUNDFUNKS DER DDR FUR DEN 
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Friday October 19 - Sunday October 21 (tentatively) 

| 1 
EA 4 

a n 

| L 

8th Oral Skills Workshop 

Preliminary Information 
"Swap-Shop" Poster Fair to exchange ideas, technigues, materials. All 
participants will be asked to contribute a poster, further details will be 

provided. 
The booking has not yet been finalized, however the "outside" times 

should be: 

Departure: Friday 10.00, at the earliest 

Return: Sunday 23.00, at the latest 

Choice of hotel or stay with Estonian foreign language teachers. 

Cost: Option 1: Hotel package trip approximately 700 mk, including: 

return boat fare, 2 nights at Hotel Kunga or eguivalent (double room with 

shower/WC, single room 400 mk extra), near the Old Town; full board, 

local guide services, visa application fee. 

Option 2: Accommodation with an Estonian family 250 mk for return 

boat fare + 35 mk visa application fee. 

These prices may change slightly, but should not increase. At present no 

conference fee is anticipated. 

ITO STTK TIETÄ — If you have not yet received the more detailed information and the 

application forms, call either Maija Tumppila, (941) 603 525 (Lan- 

guage Center for Finnish Universities), or Flis Kjisik, (90) 191 2634 

(Helsinki University Language Center). 

PKT] Due to limited capacity on the boat and in the hotels, plus the necessity 

of obtaining visas, etc., all applications and deposits must be received by 

early May. Full details will be sent with the application forms. 
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EINLADUNG 
zum Weiterbildungskurs 

KOMMUNIKATIONSTRAINING IM FACHSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT 

vom 13 bis 16.08.1990 
am Oriveden opisto, Orivesi 

Das 'Mändliche' Teilprojekt des Forschungsprojektes 'Finnisch- 
deutsche Kulturunterschiede in der Wirtschaftskommunikation' 
veranstaltet in Verbindung mit dem Goethe-Institut Tampere und 
dem Zentralen Spracheninstitut Jyväskylä den o.g. Kurs mit dem 
Ziel, in Theorie und Praxis kommunikativen Trainings im 
fachsprachlichen Deutschunterricht einzufähren. 
Insbesondere soll der Kurs Antworten auf folgende Fragen 

geben: 

1. Nach welchen Gesichtspunkten und mit welchen Methoden 

können typische Merkmale mändlicher Kommunikation ermittelt 
werden? 

2. Wie können entsprechende Analyseergebnisse methodisch- 
didaktisch för einen kommunikationsorientierten 

Deutschunterricht aufbereitet werden? 

3. Wie können Gesprächsstrategien im Unterricht geäbt und 
entsprechende Trainingsprogramme fir fachkommunikative 
Zwecke abgestimmt werden? 

4. Nach welchen Kriterien können kommunikative Leistungen im 
Unterricht bestimmt, kontrolliert und beurteilt werden? 

Unter methodischer Anleitung sollen Antworten auf diese Fragen 
vor allem durch die Beschäftigung mit authentischen Tonband- 
und Videomaterialien erarbeitet werden. Ansatzweise soll dabei 
auch geklärt werden, worin typische Unterschiede zwischen 
mändlicher Alltags- und Fachkommunikation bestehen. 

Den Teilnehmern steht es frei, eigene authentische Materialien 
mitzubringen. 

Ein detaillierter Kursplan sowie Hinweise för vorbereitende 
Lektäre werden nach Anmeldung zugeschickt. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. 

Kursleitung: Werner Kallmeyer, Ewald Reuter, Liisa Tiittula 

Die Teilnahmegebähr beträgt incl. Unterbringung im 
Einzelzimmer und Vollverpflegung 750:- FIM. 

Anmeldeschluf: 18.05.1990 

Weitere Informationen sowie Anmeldung bei: 
Liisa Tiittula 
Wirtschaftsuniversität Helsinki 
Runeberginkatu 14-16 
00100 Helsinki 

Tel: 90-4313 270    



  

UNIVERSITY OF HELSINKI AMERICA CENTER 

ORAL PROFICIENCY TESTING SEMINARS 

20th - 24th August, 1990 and 27th - 31st August, 1990 

at Further Education Institute in Länsi-Uusimaa, Suitia, Siuntio 

The University of Helsinki (Further Fducation Institute in Länsi-Uusi- 
maa and Language Centre) and the America Center are arranging two pa- 
rallel seminars in testing oral proficiency. The measuring of oral 
proficiency is a topical guestion in language teaching. In the United 
States, oral proficiency has been tested for many decades. Now we of- 
fer you the opportunity to familiarize yourselves with the testing 
method developed by the association of teachers of foreign languages 
in the United States (ACTFL). Teachers at the seminar are experts in 
the field. The seminars include practical training in testing. 

DATE: 20th - 24th August, 1990 - English and Spanish 
27th - 31st August, 1990 - English and German 

If not enough people enrol for Spanish or German these 
groups will also be in English. Only 20 participants can be 
accepted to each seminar. 

PLACE: University of Helsinki, Further Education Institute in Länsi- 
Uusimaa, at Suitia in Siuntio 

GROUP: Teachers of English, Spanish and German 

PURPOSE: The purpose of the seminars is to train teachers to plan and 
use tests measuring oral proficiency. Testing the oral profi- 
ciency is considered as a process of reciprocal action. Fach 
participant will also have the opportunity of having their 
own language skills measured. 

SEMINAR DIRECTOR: 

Lecturer Anu Virkkunen, University of Helsinki, Language 
Centre 

LECTURERS: 

Maria Teresa Garreton, Associate Professor, Chicago State 
University 
Catherine C. Baumann. M.A., University of Minnesota 

COURSE CONTENTS: 

The seminars will include both theory and training. English 
will be the language of instruction in all groups. The prac- 
tices will be performed in the appropriate language. The par- 
ticipants are expected to be present during the whole semi- 
nar. 

EXPENSES: 

American Center is sponsoring the seminars. Therefore the fee 
will be only FMK 1,500.- including teaching and full board 
and lodging. Payment in advance, FMK 500.-, should be made 
before 15th May, 1990, according to the instructions given by 
the Further Education Institute in Länsi-Uusimaa. 

PROGRAMME 

  

Monday 

12.00 Opening Plenary: Introduction to the ACTFL Scale and 
the Oral Proficiency Interview 

2.00 Break 

26:15 Language Specific Groups 
Demonstration Interview 

Listen to and rate prerecorded interviews 
4.00 Dinner 
5i» 00 Pause 

6.00 Sauna and get together 

Tuesday 

8.00 Breakfast 
9.00 Plenary Session: The Oral Profiency Process 

The Rating Scale and Criteria 
10.30 Break 

10.45 Language Specific Groups 
Practice OPI's and Discussion 

12.45 Lunch 

1,0 30 Language Specific Groups 
Practice OPI's and Discussion 

4.00 Dinner 

Wednesday 

8.00 Breakfast 
9.00 Plenary Session: The Oral Proficiency Process 

OPI Structure and Elicitation Technigue 
10.30 Break 

10.45 Language Specific Groups 
Practice OPI's and Discussions 

12.45 Lunch 

1.30 Language Specific Groups 
Practice OPI's and Discussion 

4.00 Dinner 

Thursday 

8.00 Breakfast 
9.00 Plenary Session: The Oral Proficiency Process 

Putting it all Together: Writing Ouestions and Role 
Plays 

10.30 Break 

10.45 Language Specific Groups 
Practice OPI's and Discussion 

12.15 Lunch 

1.30 Language Specific Groups 
Practice OPI's and Discussion 

4.00 Dinner 
5 00 Pause 

6.00 Get together 

Friday 

8.00 Breakfast 
9.00 Plenary Session: Instructional and Research Implica- 

tions 
10.30 Break 

10.45 Language Specific Groups 
Practice OPI's and Discussion 

12.45 Closing Plenary 
1.00 Lunch 
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INOUIRIES: 

Further Education Institute in Länsi-Uusimaa, 
Marianne Äström 
Riitta Jalasto, telephone 90 - 261 523 

University of Helsinki, Language Centre, 
Eija Uimonen, telephone 90 —- 191 2691 

APPLICATION: 

Before 30th April, 1990, to the Further Education Institute in Länsi-Uusimaa using the enclosed application form. (p. 53) 
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EINLADUNG ZUR 18. JAHRESTAGUNG DEUTSCH ALS 
FREMDSPRACHE VOM 7. - 9. JUNI 1990 IN BONN 

Als Nachfolgeorganisation des Arbeitskreises Deutsch als Fremdsprache beim DAAD (AkDaF) lädt in 
diesem Jahr erstmals der Fachverband Deutsch als Fremdsprache (FaDaF) zur Jahrestagung DaF ein. Die 
Tagung findet traditionsgemäg in der Woche nach Pfingsten vom 7. - 9. Juni 1990 statt. Gastgeber und 
Veranstalter ist in diesem Jahr das Sprachlernzentrum der Universität Bonn. 

Das Rahmenthema lautet "Europäischer Binnenmarkt und Ausländerstudium in der Bundesrepublik 
Deutschland", wobei organisatorisch das Schwergewicht erstmals nicht auf Vortragsveranstaltungen, 
sondern auf Workshops und Diskussionsforen liegen wird. 
Inhaltlich orientiert sich die Tagung an vier Themenschwerpunkten: 

1. Deutsch als Fremdsprache im Europäischen Binnenmarkt 

2. Grammatikbeschreibung und Grammatikvermittlung 

3. Fiktionale Texte in Sprachlehrveranstaltungen DaF 

4. Computer und Computerunterstiitzung im Bereich DaF 

5. Sonderveranstaltungen 

- Forum Deutsch als Fremdsprache ("Messe": Vorstellung neuer oder noch in der Erprobung befindlicher 
Materialien wie Biicher, Videos, Autorenprogramme) 
- Treffen der Lehrbeauftragten (Erfahrungsaustausch) 
- Regionaltreffen fir DaF-Dozenten der einzelnen Bundesländer (Kontakte, Kooperation, Absprachen) 

Mitgliederversammlung des Fachverbandes Deutsch als Fremdsprache 

Rahmenprogramm 
- Empfang durch die Universität 
- gemeinsames Abendessen 

Tagungsgebiihren 
Tagungsbeitrag: 60,- DM (Mitglieder 40,- DM) 
Ermägsigter Tagungsbeitrag (Studenten, arbeitslose Lehrer): 30,- DM (Mitglieder: 15,- DM) 
DaF-Dozenten aus der DDR zahlen keinen Tagungsbeitrag. 

Anmeldung/Tagungsbiiro 
Ihre Anmeldung richten Sie bitte an: 

Universität Bonn, Sprachlernzentrum, z. Hd. Frau Schomaker, Am Hof 2, 5300 Bonn 1 
Das Tagungsbiiro ist dienstags bis donnerstags von 10 - 12 Uhr unter der Telefon-Sondernummer 
0228/735369 fiir Anmeldungen und Auskiinfte geöffnet. 
Sofern Sie nicht Uber einen auf anderem Vertriebswege versandten Anmeldebogen verfiigen, teilen Sie bei 
der Anmeldung folgende Angaben mit: 

" * Name und jAnschrift des Teilnehmers 
* Teilnahmewunsch an Schwerpunkten des Programms 
* Beitragsform entsprechend den oben angegebenen Möglichkeiten. 

Fögen Sie bitte einen Verrechnungsscheck bei oder iiberweisen Sie den jBeitrag unter Angabe der 
Kennziffern auf das Konto: 

Jahrestagung DaF 1990, Dresdner Bank Bonn, Konto-Nr. 2137100-01, BLZ 37080040. 

Zimmerreservierungen bis spätestens 30.4.90 (ber das 
Presse- und Werbeamt der Stadt Bonn, Berliner PI. 2, D-5300 Bonn 1.    
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EIN LAADUN G 

Zur 

21. JAHRESTAGUNG 

der 

Gesellschaft fir Angewandte Linguistik e.V. 

vom 27. bis zum 29. September 1990 

in Verbindung mit dem 
Institut för Kommunikationsforschung und Phonetik 

der 
RHEINISCHEN FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN 

  

Rahmenthema : EIN EUROPA - VIELE SPRACHEN 

Veranstaltungsort: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 
Regina-Pacis-Weg 3 
0-5300 Bonn 1 . 

1. Vorsitzender: Prof.Dr. Bernd Spillner, Universität Duisburg 
Lotharstr.65, D-4100 Duisburg 1, Tel.o203/379-2609 

Geschäftsstelle: Universität Duisburg, Postfach 10 15 03 
D-4100 Duisburg 1, Tel .0203/379-2064 

Auskunft iiber organisatorische Einzelheiten erteilen: 

Prof.Dr.Klaus J.Mattheier 
Germanistisches Seminar 

Prof.Dr. Winfried Lenders 
Institut fir Kommunikations- 

Universität Heidelberg forschung und Phonetik der 
KarlstraBe 2 Universität Bonn 
D-6900 Heidelberg Poppelsdorfer Allee 47 Tel.: 06221/543243 D-5300 Bonn 1 

Tel.: 0228/735638 
(för die örtliche Organisation) 

Tagungsgebiihren: 

DM 35,- för GAL-Mitglieder 
DM 65,- för Nichtmitglieder 
DM 5,- fir Studenten bei Vorlage des Studentenausweises 

Tagungsbesucher, die nur an den Arbeitskreisen teilnehmen (Anmeldung am Samstag, den 29.9.90) zahlen einen ermäBigten Tagungsbeitrag von Df 20,- 

Bankverbindung: Dresdner Bank Stuttgart (BLZ 600 800 00) 
KongreBkonto : 9 60 455/13 

Fiir jeden Vortrag stehen - falls vom Vortragsleiter nicht anderweitig geregelt - einschlieBlich Diskussion 25 Minuten zur Verfigung. 

Eine reprofähige 1-seitige Kurzfassung Ihres KongreBbeitrages senden Sie bitte bis zum 4.5.90 an die Anschrift des Leiters des Themenbereichs/ der Sektion/ des Arbeitskreises, in dem/der Sie Ihr Referat halten möch- ten. Eine Vortragsbestätigung kann aus organisatorischen Griinden erst nach Eingang der Tagungsgebihr erfolgen. 

Ein detailliertes Vortragsprogramm wird ab Juli an GAL-Mitglieder und E zur Tagung Angemeldeten (siehe beiliegendes Anmeldeformular) ver- sandt. 

Alle weiteren Unterlagen wie Kongrefmappen, Vortrags-Kurzfassungen, Teilnahmebestätigung usw. erhalten Sie bei Ihrer Registrierung im Kon- greBbiro am 27.9.1990 ab 9.00 Uhr. N 

Anmeldung wird bis einschlieBlich 31.8.1990 erbeten an die Geschäfts- ia der GAL e.V. Duisburg und ab 1.9.1990 direkt an das Organisations- omitee. 

  

ANSCHRIFTEN DER VERANSTALTUNGSLEITER/INNEN: 

THEMENBEREICHE : 

Donnerstag, 27.9.1990, 17-19 Uhr 

Freitag, 28.9.1990, 9-11 Uhr 

Leitung: Stellvertretung: 

I. EUROPÄISCHE SPRACHENPOLITIK 

Sprachenpolitische Fragen stehen in Europa und auRerhalb Europas mehr 
dem je auf der Tagesordnung. Sie stellen sich aus der Sicht der Euro- 
päischen Gemeinschaft anders dar als in der Sowjet-Union, in Australien, 
in Indien oder Indonesien. Auf jeden Fall haben sie för die Gesamtent- 
wicklung von Politik und Gesellschaft eine Bedeutung, die man nicht un- 
terschätzen sollte. Sie sind nicht erst in dem Augenblick interessant, 
wo sie zum Zankapfel geworden sind und Konflikte heraufbeschworen haben. 
In dem Schwerpunktbereich Sprachenpolitik sollen in Vorträgen und Dis- 
kussionen folgende Themen im Mittelpunkt stehen: Gibt es eine deutsche 
Sprachenpolitik? Wie entwickelt sich die Sprachenpolitik der EG? Haben 
die Veränderungen in Osteuropa sprachenpolitische Konseguenzen? 

11. POLITISCHE REDE IN EUROPA 

Politische Rede ist ein zentraler Untersuchungsgegenstand sprechwissen- schaftlicher Forschung im Bereich rhetorischer Kommunikation. 
Im europäischen Kontext finden sich unterschiedliche Traditionen poli- tischer Rede und - basierend darauf, - verschiedene funktionelle und 
strukturelle Eigentimlichkeiten. * In der Veranstaltung zu diesem Themenschwerpunkt werden Sprechwissen- 
schaftler, Sprecherzieher und Politiker aus verschiedenen europäischen 
Ländern sich begegnen. 
Vorrangig angesprochen werden sollen Lehrende in den verschiedenen Ein- richtungen politischer Bildung, aber auch alle anderen Interessenten an Wirkmechanismen öffentlichen Redens. 

111. FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 

In Zusammenhang mit dem Tagungsthema 'EIN EUROPA - VIELE SPRACHEN' 
konzentriert sich die Arbeit dieses Themenbereiches auf die Ent- 
wicklungen, die mit dem 1992/93 entstehenden 'GroBen Binnenmarkt 
Europa' von Interesse sind. Die Niederlassungsfreiheit der Wirt- 
schaftsunternehmen, die zunehmende Unternehmenskooperation inner- 
halb Europas, die sich intensivierende Vernetzung nationaler und 
Ubernationaler Institutionen und die zunehmende Binnenwanderung 
unter den Arbeitskräften, alles das sind Entwicklungen, auf die 
die Fremdsprachenvermittlung sowohl im Bereich der Planung und 
Verbreitung von Fremdsprachenkenntnissen als auch bei der Erfor- 
schung und Effektivierung der Erwerbsprozesse reagieren muf. 

IV. — SPRACHSCHRANKEN UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE 

Eines der Hauptprobleme im Rahmen der wirtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Zusammenarbeit in Europa besteht in der Uberwindung 
der bestehenden Sprachschranken. Da nur relativ wenige Sprachen- 
paarungen in den verschiedenen europäischen Ländern regelmä&ig im 
Fremdsprachenunterricht vermittelt werden, aber andererseits ein 
groBer Bedarf nach Information und Kommunikation zwischen allen eu- 
ropäischen Sprachen besteht, bemiiht man sich in zunehmendem Umf ang, 
maschinelle Hilfe zur Sprachiibersetzung und zur mehrsprachigen In- 
formationserschlieBung bereitzustellen. In diesem Schwerpunkt geht 
es darum, die wichtigsten Mittel zur technischen Unterstiitzung mehr- 
sprachiger Kommunikation und Information und die in Europa beste- 
henden Förderungsaktivitäten auf diesem Gebiet vorzustellen. 

SEKTIONEN: 

Freitag, 28.9.1990, 14-19 Uhr 
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Prof. Dr, Herbert Christ 
Julius-Liebig-Universität Gieken 
Institut. f. Didaktik der 
französischen Sprache 
Karl-Glöckner-Str, 21 
D-6300 GieRen 
Tel.: 0641/7025620 

Josef.£. Schnorrenberg 
Lindenstrafe 17 
D-5000 Köln 
Tel.: 0221/231022 

Prof .Dr. Hellmut GeiRBner 
Am Gutleuthaus 27 
D-6740 Landau 
Tel.: 06341/62154 

Prof.Dr. Heinrich Kelz 
Sprachlernzentrum der 
Universität Bonn 
Postfach 2220 
D-5300 Bonn 1 
Tel.: 0228/737248 

Prof .Dr. HWinfried Lenders 
Institut för Kommunikations- 
forschung und Phonetik der 
Universität Bonn 
Poppelsdorfer Allee 47 
D-5300 Bonn 1 
Tel.: 0228/735638 

Sektionsleitung: Stellvertretung: 

1. PHONETIK 2. LEXIK UND GRAMMATIK 
Dr Walter F.Sendlmeier Prof .Dr. Wolfgang HeB Schwerpunkt: Grammatik und Grammatikographie Universität Bonn Universität Bonn 

. Institut för Kommunikations- Institut för Kommunikations- Prof .Dr. Rudolf Emons Prof Dr. Gönter Radden forschung und Phonetik forschung und Phonetik Universität Passau . Universität Hamburg Poppelsdorfer Allee 47 Poppelsdorfer Allee 47 Lehrstuhl f.Engl.Sprachwiss. Seminar f.Engl.Sprache u.Kultur D-5300 Bonn 1 D-5300 Bonn 1 InnstraBe 51 Von-Melle-Park 6 Tel.: 0228/735646 Tel.: 0228/735646 D-8390 Passau D-2000 Hamburg 13 
Tel.: 0851/509262 Tel.: 040/4123-2706  
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3. TEXTLINGUISTIK UND STILISTIK 4. SPRECHERZIEHUNG/RHETORISCHE KOMMUNIKATION 

Dr. Ulrich Pischel Prof.Dr. Barbara Sandig Josef E. Schnorrenberg = PD Dr. Carl L : ich Dr. s a dw ! 
Universität Trier Universität des Saarlandes LindenstraBe 17 RWTH aäehien=FB 7. vuunan 
FB II - Germanistik Falkenweg 10 0-5000 Köln 1 Karmanstr. 17-19 
Postfach 3825 D-6600 Saarbricken Tel.: 0221/231022 D-5100 Aachen D-5500 Trier Tel.: 0681/65082 Tel.: 0241/806076 
Tel.: 0651/201-2331 

5. MEDIENKOMMUNIKATION 6. FACHSPRACHLICHE KOMMUMIKATION 

Fachtextlinguistik, Terminologie 

Prof .Dr.Dr.E.W.B.Hess-Luttich PD Dr. Werner Holly Prof .Dr. Theo Bungarten 
FU Berlin. . Universität Trier Universität Hamburg 
FB Germanistik FB 11 - Germanistik Germaniistisches Seminar 
Habelschwerdter Allee 45 Postfach 3825 Von-Melle-Park 6 
D-1000 Berlin 33 D-5500 Trier D-2000 Hamburg 13 
Tel.: 030/838-4431 . Tel.: 0651/201-2210 Tel.: 040/4123-4788 

7. SOZIOLINGUISTIK 8. KONTAKTLINGUISTIK 

Prof .Dr. Peter H. Nelde 
UFSAL 
Vrijheidslaan 17 Prof.Dr. Ulrich Ammon —Prof.Dr. Marlis Hellinger B-1080 Briissel Universität Duisburg Universität Hannover Tel.: : x ; el.: - FB 3 - Germanistik Englische Sprachwissenschaft 14 

Postfach 101503 Im Moore 21 
D-4100 Duisburg 1 D-3000 Hannover 
Tel.: 0203/379-2410 Tel.: 0511/762-5119 

9. KONTRASTIVE LINGUISTIK UND INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION 10. UBERSETZUNGSWISSENSCHAFT 

Prof .Dr. Claus Gnutzmann — Dr. Karlfried Knapp 

Senator-Bauer-Str. 23 Universität Dösseldorf NN Unterricht 

D-3000 Hannover .61 Philosophische [0 VR KONA Dr. Frank G. Königs 

Tel.: 0511/537340 UniversitätsstraBe Uh [versität Bochum 

D-4000 Disseldorf | 
Tel.: 0211/311-4563 Postfach 102148 

D-4630 Bochum 
Tel.: 0234/700-6568 

11. PSYCHOLINGUISTIK 12. KLINISCHE LINGUISTIK 

Sprachproduktion, Textverstehen, Spracherwerb, Sprachtests 

PD Dr. Volkbert M Roth 
Universität Konstanz 

Dr. Gerd Antos Dr. Hans P. Krings Postfach 5560 
Universität des Saarlandes = Universität Hildesheim 0-7750 Konstanz 
FR 8.1 - Germanistik Institut f.Angew.Sprachwiss. Tel.: 07531/88-2502 
Am Stadtwald Marienburger Höhe 22 
0-6600 Saarbricken D-3200 Hildesheim 
Tel.: 0681/302-2746 Tel.: 05121/883221 

13. SPRACHDIDAKTIK 

Erst- und Fremd-/Zweitsprachendidaktik, Didaktik der Mehrsprachigkeit, 

Computerunterstitztes Sprachlernen 

Prof .Dr. H. Schlemmer Prof .Dr. Rupprecht S. Baur 
PH Karlsruhe Universität Essen 
Inst.f.DaF u. Mehrsprachigkeit FB 3 - Deutsch als Zweitspr. 
BismarckstraBe 10 Postfach 103764 
D-7500 Karlsruhe D-4300 Essen 1 
Tel.: 0721/23991 Tel.: 0201/183-3580 

14. UNTERRICHTSTECHNOLOGIE 15. COMPUTERLINGUISTIK 
Prof .Dr. Dieter Wolff Dr. Werner Wolf 
Universität Diisseldorf Goethe-Institut 
Philosophische Fakultät/Anglistik Gollierstrafe 4 Prof .Dr. Winfried Lenders 
Universitätsstrahe 1 D-8000 Mönchen 2 Universität Bonn 
D-4000 Diisseldorf 1 Tel.: 089/5999-289 Institut för Kommunikations- 
Tel.: 0211/311-4672 forschung und Phonetik 

Poppelsdorfer Allee 47 
D-5300 Bonn 1 
Tel.: 0228/735646 

PD Dr. Ludwig M. Eichinger 
Universität Bayreuth 
Lehrstuhl f. Deutsche Sprachwiss. 
Postfach 101251 
D-8580 Bayreuth 
Tel.: 0921/608261 

Ubersetzen und Dolmetschen in Theorie, Praxis und 

Prof.Dr. Kurt Kohn 
Universität Heidelberg 

Seminar f.Sprachlehrforschung = IUD 
Plöck 57a 
D-6900 Heidelberg 
Tel.: 06221/547561 

Neurolinguistik, Patholinguistik, Sprachtherapie 

Dr. Gerhard Blanken 
Universität Freiburg 
Neurologische Klinik 
HauptstraBe 9 
D-7800 Freiburg i.Br. 
Tel.: 0761/270-8517 

Dr. Ulrich Schmitz 
Universität Duisburg 
FB 3 - Germanistik 
Postfach 101503 
D-4100 Duisburg 1 
Tel.: 0203/379-2397 
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ARBEITSKREISE: 

Samstag, 29.9.1990, 9-13 Uhr 

Leitung: Stellvertretung: 

1. SCHREIBEN IN DER TECHNIK 

Dr. Gerd Antos Dr. Hans P. Krings 
Universität des Saarlandes Universität Hildesheim 
FR 8.1 Germanistik Institut fir Angew.Sprachwiss 
Am Stadtwald Marienburger Höhe 22 
D-6600 Saarbriicken D-3200 Hildesheim 
Tel.: 0681/302-2746 Tel.: 05121/883221 

2. FORENSISCHE LINGUISTIK 

Prof .Dr.Dieter Cherubim 
Georg-August-Universität Göttingen BahnhofstraBe 48 
Seminar för Deutsche Philologie D-6200 Wiesbaden 
Humboldtallee 13 Tel.: 06121/372886 
D-3400 Göttingen 
Tel.: 0551/39-5710 

Dr. Angelika Braun 

3. GOETHE-INSTITUT 

Dr. Werner Wolf 
Goethe-Institut 
Gollierstr.4 
D-8000 Miinchen 2 
Tel.: 089/5999-289 

4. DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE BEIM DAAD (AkDaF): 
Interkulturelle Kommunikation im Bereich 'Deutsch als Fremdsprache' 

Dr. Jörgen Bolten 
Heinrich-Heine-Universität Disseldorf 
Germanistik 1/Deutsch als Fremdsprache 
Universitätsstr.1, Geb.23.31, Ebene UI 
D-4000 Disseldorf 
Tel.: 0211/311-5218 

5. MASCHINELLE UBERSETZUNG AM BEISPIEL VON EUROTRA 

Dr. Johann Haller 
Institut der Gesellschaft zur Förderung 
der Angewandten Informationsforschung 
an der Universität des Saarlandes (IAI) 
Martin-Luther-Str.14 
D-6600 Saarbricken 3 
Tel.: 0681/39313 

INTERESSENTEN FUR DIE VERANSTALTUNG WEITERER EINSCHLÄGIGER ARBEITSKREISE 
können sich beim Organisationsleiter, Prof.Dr. K.J.Mattheier, melden. 

  

    

 



  

  

Call For Papers 

— TERMPLAN 90 
International Conference For 

Terminoloay Planning 

20-22 November, 1990 

Kuala Lumpur 

Objective 

The objective of the conference is to expand 
language planning in the direction of termino- 
logy planning and to develop better tools for 
international —and = intercultural —communi- 
cation and knowledge transfer. 

Submissions 

The Organizing Committee is calling for pa- 
pers on substantial research and development 
as well on practical applications of all aspects 
of terminology, falling into the scope of the 
topics specified in the following sections. 

Section 1 

Theoretical Aspect of Terminology Planning 

and Language Planning 

Section 2 

Specialized Languages as Tools of Knowledge 

Transfer 

Section 3 

Computer Support for Multilingual Communi- 

cation 

Section 4 

Standardization and Harmonization 

Section 5 

Promotion of Intercultural Understanding 

Workshops 

* Experience and Future Development in the 
MABBIM countries 

* Guidelines for a Terminology Planning Po- 
licy 

  

Organized by 

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) 

(Language and Literary Agency 

Of Malaysia) 

and 

International Information 

Centre For Terminology 
(INFOTERM) 

Exhibition 

In the accompanying exhibition, 
projects and software can be presented 

Conference Language 

English and Malay (Bahasa Melayu) — Interpre- 
tation will be provided 

Conference Fee 

USD 30 (including conference material) 

Conference Venue 

Putra World Trade Centre 
Kuala Lumpur 

Malaysia 

Conference Secretariat 

Mr. Othman Ismail 
Terminology Division 

Dewan Bahasa dan Pustaka 
Malaysia, P.0.Box 10803, 
50926 Kuala Lumpur 

Telephone: 03-2482530 
03-2481011 

Telex : MA 32683 
Telefax : 03-2482726 

Important Deadlines 

Announcement of Contribution: 
31 May 1990 

Submission of Abstracts: 
1 September 1990 

Full Version of Contributed Papers: 

15 December 1990 

institutions' 
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Vorinformationen Gber den 

INTERNATIONALEN 

HOCHSCHULKURS 

fir deutsche Sprache 

und Germanistik 

DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK 

DIE TECHNISCHE UNIVERSITAT DRESDEN 

veranstaltet alljährli!h einen internationalen Hoch- 

schulkurs fir deutsche Sprache und Germanistik. 

Zur Teilnahme eingeladen werden an naturwissen- 

schaftlichen und technischen Bildungseinrichtungen 

tätige 

& Germanisten, 

& Sprachwissenschaftler, 

& Methodiker und Deutschlehrer sowie 

G Ubersetzer wissenschaftlich-technischer Literatur. 

Die dreiwöchigen Kurse werden unter der Schirmherr- 

schaft des Rektors der Universität vom 

Institut fär Deutsche Fachsprache 

und der 

Sektion Angewandte Sprachwissenschaft 

der Technischen Universität 

jeweils im Juli durchgefährt. 

  

Kursadresse: Technische Universität 

Sektion Angewandte Sprachwissenschaft 

Internationaler Hochschulkurs 

Informationen ber Tel. 4 63 60 15 
MommsenstraBe 13 
DDR - 8027 Dresden 

jh. 

    

  e     

In 1990, an intensive language course in German will be held at the 

University of Engineering, Berlin, from the 1Ist of July to 30th of 

For further information, July. please contact: 

Ingenieurhochschule 

Berlin-Wartenberg 
Code: Deutschkursus 
Postfach 56, Berlin Telephone: 4 81 50 
DDR-1120 Telex: 114792    



Time: 29th June to 28th July, 1990 

* "Bruno Leuschner University 

k of Economics, Berlin . 

Hochschule fiir Okonomie 

"Bruno Leuschner” Berlin 

Institut för Fremdsprachen 

Hermann-Duncker-StraBe 8, 

DDR - 1157 Berlin 

Telephone: 5 04 25 78 

Additional tuition offer: : 

German used in economic contexts 

and trade 

   

  

Time: 1st July to 30th July, 1990 

eaten Ch List University 
fi A 

   Osso n 
Hochschule fiir Verkehrswesen 

"Friedrich List" Dresden 

Institut tär Fremdsprachen 
Friedrich-List-Platz 1, 

DDR - 8010 Dresden 

Telephone: 4 62 25 12 

Additional tuition offer: 

German used in technology 

anad transport engineering 

   

Time: 30th July to 28th Henn 1990 

| eu School, Dresden '* 
Herder-Institut der 

Karl-Marx-Universität Leipzig 

BorstraBe 9, 

DDR - 8122 Radebeul 
Telephone: Dresden 7 42 94 or 7 30 33 
Additional tuition offer: 

German terminology of art and culture 

Time: 25th June to 24th July, 1990 

i Frelberg Mining Academy 
Bergakademie Freiberg 

Institut fir Fremdsprachen 

AkademiestraBe 6, 

DDR - 9200 Freiberg 

Telephone: 5 100r 51 26 02 

Additional tuition offer :   

    

    

   

   

%A E Karl-Marx-Stadt;äiää 
hIransport and TL 15 E iu 

[ Wilhelm Pieck University, Rostock 10 

   

  

German used in technology and geology 

Intensive Courses 
for academics, research workers, GERMAN 

specialists with academic 

gualifications and students 

in the German Democratic Republic 

Time: 30th July to 28th August, 1990 

; University of Engineering, Wismar 

Technische Hochschule Wismar 

Abteilung Fremdsprachen 

Philipp-Miller-StraBe, 

DDR - 2400 Wismar 

Telephone: 5 32 38 

Additional tuition offer: 

German for science 

in some specific areas 

Time: 12th September to 11th 

October, 1990 

e! University of Technology;    
Technische Universität 

Karl-Marx-Stadt 

Sektion Fremdsprachen 

StraBe der Nationen 62, 

DDR - 9010 Karl-Marx-Stadt 

Telephone: 5 61 42 47 

Additional tuition offer: 

German used in technological 

and economic contexts 

Time: 4th July to 2nd August, 1990 

  

Wilhelm-Pieck- Universität Rostock 
Sektion Angewandte Sprachwissenschaft 
Richard-Wagner-StraBe 6, 

DDR - 2500 Rostock 

Telephone: 36 95 95 

Additional tuition offer: 

Medical German 

Time: 4th July to 2nd August, 1990 

W. University of Engineering, Zittau EET 
Technische Hochschule Zittau 

Abteilung Fremdsprachen 

Theodor-Körner-Alles 16, 

DDR - 8800 Zittau 

Telephone: 6 14 05 

Additional tuition offer: 

German for science and technology 

  

Time: 3rd July to 1st August, 1990 

Handelshochschule Leipzig 

Abteilung Fremdsprachen 

MarkgrafenstraBe 2, 

DDR - 7010 Leipzig 

Telephone: 74 81 or 29 59 57 

Additional tuition offer: 

Commercial German and German 

for economic contexts 

e Intensive language classes (six hours 

per day from Monday to Friday) in 

small groups, emphasizing oral fluency 

but also developing listening com- 

prehension and, to a lesser extent, 

writing skills 

o Informative and cultural events (in 

the afternoons and evenings), sight- 

seeing tours, round-table talks with 

prominent personalities, visits to 

theatres and museums, etc. 

e Week-endexcursions to places in the 

vicinity of the cities in which the courses 

are based 

Course aims 

The courses are aimed at developing the 

participants! active mastery of German, 

which is particularly supported by the 

German-speaking environment in which 

they live and learn. 

Examinations 

On completing the course every partici- 

pant may take an examination. The Elemen- 

tary Language Proficiency Test will be 

offered to participants with only basic 

knowledge of German. 

Participants who, on completing the 

course, intend to use their language skills 

for professional purposes in their respec- 

tive special fields and also show some 

ability to contribute to discussions in 

German at a more academic level may 

take the Language Proficiency Test, 

Grade 1. 

The Language Proficiency Test, Grade II, 

will be offered to participants with a good 

or very good knowledge of German who 

have made substantial progress in their 

oral fluency and their ability to contribute 

to discussions in German at an academic 

level. 

Successful candidates will be awarded 

the appropriate certificate. 

University of Commerce, Leipzig '; * 

45 
Time: 2nd July to 31st July, 1990 

i i. University of Engineering, W , Köthen 
Ingenieurhochschule Köthen 

Abteilung Fremdsprachen 

Bernburger StraBe 52—57, 

DDR - 4370 Köthen 

Telephone: 6 70 

Additional tuition offer: 

German for science and technology 

Course fees 

Depending on the course pursued, fees 

range between 1,400 and 1,750 marks (to 

be paid in a freely convertible currency). 

This sum covers: 

e language teaching 

and teaching material, 

e accomodation, i.e. two-bed rooms 

in halls of residence, 

e fullboard consisting of three 

meals per day, 

e excursions and cultural events 

included in the programme. 

For examinations there will be an additional 

charge of 50 marks. 

The fees will have to be paid into the ac- 

countoftheinstitution organizing the course, 

either in the participant's home country or in 

the GDR before the course begins. 

If you are interested in one of the courses 

offered, please write directly to the institu- 

tion concerned, whose address you will 

find in this prospectus. All institutions will be 

delighted to send you further information. 

If you have decided to take part you should 

send your application as early as possible. 

Please, note that your application needs to 

be confirmed by the organizers of the 

course before a place can be guaranteed. 

The first and the last dates are the dates of 

arrival and departure. 
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Mother Tongue Education Research Published jointly by the — 
Department of Applied Linguistics YEARBOOK dh mt Applied Language Studies Recherches en pedagogie de la langue maternelle 

/ —==—=— N 

( a! ) In the early 1980's in The Netherlands a mainly European organisation ( [> /)) 
of researchers in the field of mother tongue and/or standard language 
education was founded. The organisation called itself the 
International Mother Tongue Education Network (IMEN). IMEN aims at 

Es
 

SJ
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  understanding different versions of mother tongue education by : 
stimulating and conducting international comparative research, EDINBURGH 
organizing international conferences and workshops and publishing WORKING PAPERS 
accounts of international comparative research. IMEN was joined in the IN 
mid 1980's by a Commission of the International Association of Applied 
Linguistics (AILA) that was particularly concerned with mother tongue APPLIED LINGUISTICS 
teaching. The two have been publishing a semi-annual Bulletin called           

  

'Mother Tongue Education BULLETIN P6dagogie de la langue maternelle', 
which is jointly edited in the Netherlands, Ouebec and the US and . o. 
publishes articles in German, French and English. Subscriptions are invited for the first 

issue of 

For further details 
please detach and send 

In 1990 this Bulletin will become a semi-annual Newsletter of about 20 - slip ye 

pages. Additionally, the team of editors, Gilles Gagn6 and Elca Tarrab i 
(Cuebec), Sjaak Kroon and Jan Sturm (The Netherlands) and Alan Purves ; ; : . Tony Lynch (USA), are planning to publish an international 'Mother Tongue Edit ewpal 
Education Research YEARBOOK Recherches an pödagogie de la langue a W p a | JUON = 
maternelle'. The Yearbook, containing each year some 15 research IALS 

21 Hill Place 
Edinburgh EH8 9DP 

Scotland - UK 

articles of 18 pages each, will be published by Foris Publications. 
Subscription to the Yearbook is open to individuals and institutions. 
Members of the International Mother Tongue Education Network and the . . 
AILA Scientific Commission on Mother Tongue Education get the Yearbook currently in preparation. 
at a special discount price. 

. 
I am interested in icati te: : 

Publication da [please tick option] In order to take a final decision as to the launching of the Yearbook, 
the publisher and the editors need to know in advance how many people APRIL 1990 
are interested in purchasing it. They also want to know about Individual subscription £4 
colleagues who would like to submit a paper for the Yearbook in the Papers have been accepted on 
coming years. You are therefore warmly invited to fill out this form 

U0
0 

  

  

  

  

  

  

  

| 

| 

| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 
| Institutional subscription £5 

| 
| 

| 
| 
| 
| 

| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 

and to have the library of your institution do the same. k Hisstuks NINNIN 

5 Ön Our department publishes 
* eaching iterature 

* = LI/L2 writing 

x = L2/L3 influence which we would send to you 

* = UG,SLAandFLT Name 

x = Varietal goals in L2 Address 

k = Co-operative FLT 

x = Feedbackin teacher education 

x = TESP course design 

* = Washbackin testing    
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Liisa Kurki-Suonio from the LCFU discusses the new challenges facing language 
centres as a result of the expansion of international student exchange and the increased 
amount of subject tuition offered in foreign languages. Language centre teaching 
should provide students and researchers as well as teachers with a chance to develop 
the versatile language skills necessary for conducting academic studies in a foreign 
language. Orientation courses in foreign academic conventions are already part of the 
language centre programme at universities — participating in student exchange 

experiments. 
The way in which language teaching and subject studies can be integrated is a 

problem that needs to be further clarified. Ouestions have been raised as to whether 
language centre teaching should mainly support subject studies in foreign languages 
or whether these studies could be successfully integrated. Combining subject studies 
with language studies reguires close co-operation between language centre teachers 
and subject teachers, and at many universities the departments have adopted a very 
positive attitude to integration. 

Kurki-Suonio gives examples of various integrated language and subject study 
programmes and team-teaching experiments at Jyväskylä, Tampere, Lappeenranta 
and Otaniemi language centres. 

The LCFU participates in the development of language teaching reguired. by 
increasing internationalization in the academic world by investigating academic 
discourse, organizing teaching experiments and further training for language teachers, 
and by initiating discussions about new alternatives. The research project of academic 
writing at the Helsinki University Language Centre has also organized training courses. 

Various models of integrating subject studies and language teaching have been 
tested in the USA and Great Britain, and language teaching has been found to have 
a positive effect on subject studies and their organization. In order to make language 
learning more effective, the individual needs of students should also be taken into 
account by allowing them to participate in the planning of teaching. 
Workshops on team-teaching will be arranged in Jyväskylä 27.-28.4.1990 on 
comprehending lectures in English and in Tampere 19.-20.10.1990 on academic writing 
in English. The Tampere University of Technology will arrange 13.-17.8.1990 a course 
for teachers and researchers on the writing of technical texts in English. All these 
events are open to language centre teachers. 

Riitta Taipale-Miesmaa from the Language Centre of Jyväskylä University discusses 
the need for changes in language centre teaching. When working as a planner at the 
language centre she discussed the current state of language teaching with the 
departments and conducted a survey dealing with the students' opinions. She came 
to the conclusion that the current system of short compulsory language courses is too 
inflexible to meet the needs and reguirements of either. Instead of courses lasting the 
whole semester, the language centre should offer intensive courses arranged several 
times during the academic year in order to give students more freedom of choice. 
Intensive and integrated courses have been well received by the students. What 
students need most is language for specific purposes, and thus cooperation with the 
subject departments is essential in making language teaching more effective and 
motivating. Instead of inflexible compulsory courses, the language centre should offer 
"tailor-made" courses which would meet current needs, and also provide more 
advanced voluntary courses to special groups. The world is changing fast and the 
language centre must be prepared to meet the challenges as they arise. Existing 
teaching methods and course contents must be reassessed, and the language centre 
must also be prepared to offer other services, such as translation services and language 
checking and editing. By adopting a more flexible approach, the language centre will 
be able to meet the challenges of the future changes. 

At the beginning of March, Maisa Martin left her researcher's post at the LCFU and 
was appointed director of the Jyväskylä University Language Centre. Minna-Riitta 
Pöyhönen interviews the new director, who finds her work both interesting and 
challenging. Language centre teaching in Jyväskylä is developing towards greater 
flexibility, and thus compulsory courses can increasingly be replaced by voluntary ones. 
Unfortunately, there is very little money available for new courses and teaching 
experiments. According to Martin, Jyväskylä University could well become one of the 

three or four centres in Finland which, according to a plan by the Ministry of 
Education, would concentrate on the teaching of foreign students. Another idea worth 
considering, in her opinion, is that the Jyväskylä University Language Centre could be 
developed into a centre for the University's international activities. Finally, she sends 
her regards to teachers of Finnish as a foreign language, and promises that she will 
continue to participate in this field as much as her time allows. She also hopes that the 
work she started on Finnish as a foreign language at the LCFU could be continued. 

In his inauguration lecture on 30th March at the University of Vaasa, Prof. Hartmut 
Schröder discussed the role of applied linguisties in solving communication problems 
between different cultures in the present era of internationalization. For example, in 
the European integration process the linguistic consensus seems more problematic 
than the standardization of taxation. Not only political and economic guestions are 
involved, but knowledge of different languages and cultures is becoming increasingly 
important. Familiarity with foreign cultures is necessary for successful communication, 
and Schröder calls this ability cross-cultural competence. In this context, he defines the 
concept of culture very broadly as the logic by which the world is defined or 
understood by people, including their way of life as well as their history. 

In Schröder's opinion, research in the field of applied linguistics has great potential 
of promoting effective language teaching and thus serving the versatile needs of cross- 
cultural communication. After discussing the scope of applied linguistics, Schröder 
focuses on one of its applications, namely business communication. He argues that 
exports advertising demands familiarity with the target culture. In practice, these 
demands are directed to translators and information officials, but in the last resort, 
applied linguisties is responsible for research which forms the basis of their work. 

Schröder then examines the role of higher education in the development of 
communication skills for cross-cultural contacts. He refers to the Madrid declaration 
on foreign language teaching, according to which FLT in today's Europe should more 
than ever include the teaching of other cultures. Even when the aim of language 
teaching is professional training, it should avoid focusing too narrowly on LSP. 
Language teaching that is instrumental and serves the needs of economics or some 
other aspects of social life, is insufficient, and formal information about a forcign 
culture does not promote cross-cultural communication skills. Schröder sees these skills 
as part of a broadly-based humanistic education and points out that language teaching 
at universities should always avoid too narrow specialization. The teaching of literature 
should have a special place in higher education, because ofits ability to further cultural 
sensibility through imagination. 

Finally, Schröder believes that applied linguistics can make an important 
contribution to the internationalization process all over Europe, but he concludes that 
applied liguistics involves even more: the ethical goal of this field is to develop 
scientific means to promote cross-cultural understanding and international exchange. 

Gottfried Effe from Oulu University Language Centre gives an account of the further 
training seminar for teachers of German held in Helsinki, 10.-11.11.1989. The seminar 
was organized by the Cultural Centre of GDR, Helsinki, and the Language Centre for 
Finnish Universities. Dr. Ulla Fix from the University of Leipzig presented a paper on 
"Language in institutions". The discussion that followed her presentation centered 
around the guestion whether the recent changes in society will result in changed 
linguistic norms in the GDR. Dr. Dagmar Blei (Pädagogische Hochschule, Dresden) 
spoke about "Popular scientific texts in the teaching of German for special purposes" 
and described its starting points in the GDR. The subseguent discussion brought up 
the guestion whether language and subject area teaching should be combined. After 
the two main lectures the participants were divided into groups to discuss the need for 
and planning of new teaching materials for reading comprehension and oral skills. In 
the evening the writer Otto Luthardt spoke about literature and writers before and 
during the "turning point". 

Next day, Silja Ahlsved and Armin Krause introduced video material produced by 
themselves, and its usefulness for didactic purposes was discussed. The work continued 
in groups. Dr. Fix's group investigated differences between German and Finnish text 
processing practices. Dr. Ble's group concentrated on biographical text genres 
(curriculum vitae, biography, interview, autobiography). The opening of the border 
between the two Germanies the previous night gave special flavour especially to the 
informal side of the seminar, and there was a lively discussion about the new situation. 
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ANMELDUNG 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Kurs 

KOMMUNIKATIONSTRAINING IM FACHSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT 

vom 13. bis 16.08.1990 am Oriveden opisto in Orivesi an. 

NAME 
  

Vorname 
  

Anschrift 

der Dienststelle: 
  

Telefon: 
  

Privatanschrift: 
  

Telefon: 
  

Anmeldung bis spätestens zum 18. Mai 1990 an: 

Liisa Tiittula 
Wirtschaftsuniversität Helsinki 
Runeberginkatu 14-16 
00100 Helsinki 
Tel: 90-431-3270 

Teilnahmegebähr: 750,- FIM 

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. 
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An die GAL-Geschäftsstelle 
Universität Duisburg 

Postfach 101503 
D-4100 Duisburg 1 
Tel.: 0203/379-2064 

ANMELDUNG 

Ich nehme an der 21. GAL-Jahrestagung vom 27.-29.9.1990 in Bonn 

mit Begleitpersonen teil. 

Ich möchte folgenden Vortrag halten: 

  

  

  

Mein Beitrag sollte möglichst stattfinden: 
  

1. innerhalb der dem Rahmenthema gewidmeten Sitzungen im 

= = Themenbereich 1 Europäische Sprachenpolitik 

= Themenbereich II = Politische Rede in Europa 

= = Themenbereich III Fremdsprachenvermittlung 

Themenbereich IV = Sprachschranken und Kommunikationstechnologie 

2. innerhalb der vom Rahmenthema unabhängigen Arbeit der Sektionen, 

vorzugsweise in der Sektion: 

  

2. innerhalb des Arbeitskreises: 

   



  

      

SZ 

För meinen Vortrag benötige ich folgende technische Ausriistung: 

  

  

  

Eine reprofähige Kurzfassung meines geplanten Beitrages (Umfang höchstens 

eine Seite) sende ich bis zum 4.5.90 an den betreffenden Leiter des 

Themenbereichs/ der Sektion/ des Arbeitskreises. 

Die Tagungsgebiihr von 

35,- DM fir GAL-Mitglieder 

65,- DM för Nichtmitglieder 

5,- DM för Studenten (Ausweis, Immatrikulationsbescheinigung) 

20,- DM fir Teilnahme nur am Arbeitskreis 

habe ich fiir mich und ggfs. Begleitpersonen auf das Konto der GAL 

Nr. 90 60 455/13 bei der Dresdner Bank Stuttgart entrichtet. 

  

Bitte in DRUCKSCHRIFT ausfillen : 

Name, Vorname 
  

Anschrift 
  

  

  

  

Telefon 
  

  

(Datum) (Unterschrift) 
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UNIVERSITY OF HELSINKI 

Further Education Institute in Länsi-Uusimaa 
SF-02570 Siuntio 

Telephone 90 - 261 523 
Telefax 90 -— 261 279 

APPLICATION FORM, ORAI, PROFICIENCY TESTING SEMINAR 

I apply for the Oral Proficiency Testing Seminar to be held on 
esse € 000. AUJUSt, 1990. 

Language group 
  

Surname 
  

Christian name 
(underline the name used) 
  

Address 
  

Telephone (home/job) 
  

Employer 
  

Maternal language 
  

During the exercises I would like to be tested in the following 
languages 
  

Place and date 
  

Signature 
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Mr. Othman Ismail 

Terminology Division, 
Dewan Bahasa dan Pustaka 

Malaysia, 
P.0.Box 10803, 

50926 Kuala Lumpur 

I am interested in 

0 — obtaining further information of the 
conference 

O — participating in the conference 

I shall contribute a paper 

Title of the contribution: 

TERMPLAN '90 

International Conference for 

Terminology Planning 

-22—24 November 1990 
20-22 

  

  

Name 

  

Organization 

  

Street 

  

Postal Code, City 

  

Country 

  

  

My paper is best allocated to section no ........ 
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Mother Tongue Education Research 

YEARBOOK 
Recherches en pedagogie de la langue maternelle 

  

Name : 0* individual 

0* institution 

Institution: 
  

Address: 
  

  

  

Telephone: 

OX Is interested in becoming a member of 

IMEN Ox 

AILA Scientific Commission on MTE Ox 

and, as such, receiving the Yearbook and the Newsletter at the 
cost of $ 30.00 US (individual) or $ 50.00 (institution) a year. 

0* — Is interested in purchasing the Yearbook at the cost of 

$ 40.00 US (paperback) O* 

$ 75.00 US (hardbound) Ox 

Ox Is interested to submit a paper in 1990 O* 1991 O* or later O* on: 

  

* please tick 

Please send to MTE YEARBOOK 

c/o Sjaak Kroon 

Tilburg University 

Department of Language and Literature 
P.0. Box 90153 
5000 LE Tilburg 
The Netherlands    



  

KORKEAKOULUJEN KIELIKESKUKSEN HENKILÖKUNTA: 

Liisa Kurki-Suonio 603 529 "Iksrfinjyu" 

Eila Pakkanen (sihteeri) 603 530 

Tutkijat: 

Ari Huhta 603 539 "huhta(finjyu" 

Sirkka Laihiala-Kankainen 603 541 

Eva May 603 543 

Tuija Nikko 603 536 "tnikkorfinjyu" 

Minna-Riitta Pöyhönen 603 533 "mrpOfinjyu" 

Timo Sikanen 603 540 "sikanen(Gfinjyu" 

Helena Valtanen 603 542 

Sabine Ylönen 603 534 "sabyl(finjyu" 

Kanslia, julkaisujen myynti: 

Sinikka Puoliväli 

Sirkka-Leena Salo 603 520 

Nauhoitepalvelu: 

Anna Kyppö 603 525 

Markku Helin (video) 603 524  


