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TERVEISIÄ EUROOPASTA 
BREAKING THROUGH THE BARRIERS! 

Maire Mäkinen 

Helsingin yliopiston kielikeskus 

Maastrichtissä, Hollannissa, pidettiin 23. - 

25.3. 1990 toinen Networking English 
Language Learning in Europe (NELLE) - 
konferenssi. NELLE on kattojärjestö, joka 
toimii Euroopan englannin- ja kielenope- 
tukseen liittyvien järjestöjen yhdyssiteenä. 
Se pyrkii edistämään englantia äidinkie- 
lenä ja vieraana kielenä puhuvien kanssa- 
käymistä ja lisäämään tietoisuutta englan- 
nin kielen käytöstä kulttuurikielenä eri 
maissa. NELLE järjestää konferensseja, 
workshoppeja ja työryhmiä ja auttaa oppi- 
materiaalien ja opetusmenetelmien kehit- 
tämisessä, opettajankoulutuksessa ja opet- 
tajien jatkokoulutuksessa. 

Luentoja ja virikkeitä 

Pääpuhujana tämänkertaisessa konferens- 
sissa oli professori David Crystal. Hän 
puhui aiheesta "The Changing English 
Language" ja loi ilmeikkään katsauksen 
englannin kielen kielen nykytilaan sanas- 
ton, kieliopin ja äänneopin kannalta. Hän 

esittiesimerkkejä kehityksen suuntauksista 
Britanniassa ja muualla englantia puhu- 
vassa maailmassa. Luento on tilattavissa 
videoituna NELLEstä. 

Konferenssissa oli 44 muuta luentoa ja 
esitystä eri puolilta Eurooppaa: Hollan- 
nista, Tanskasta, Saksasta, Englannista, 
Espanjasta, = Belgiasta, — Jugoslaviasta, 
Unkarista, Puolasta. Aiheet heijastivat 
todellista — vuorovaikutuksen — tarvetta: 
vuoden 1992 EY:n muutoksen vaikutus 
opetusmateriaaliin ja kaupallisen englan- 
nin opetukseen, poliittisen suunnan- 
muutoksen vaikutus Itä-Euroopan maiden 
kieltenopetukseen, ennustettavissa olevat 
kielitaitovaatimukset ensi vuosituhannella, 
musliminaisten kielenopetus Englannissa 

jne. Mukana oli myös esityksiä konkreet- 
tisemmista aiheista, kuten videon käytöstä 
luokkahuoneessa, lukustrategioiden ope- 
tuksesta kaupallisessa englannin kielessä 
ja = opiskelijajohtoisesta opetusmate- 
riaalista. 

Kokemuksia tietokoneavusteisesta 
opetuksesta 

Oli hyödyllistä kuulla muiden yliopistojen 
kokemuksia —tietokoneavusteisesta kie- 
lenopiskelusta varsinkin nyt, kun Helsin- 
gin yliopiston kielikeskus uudistaa itse- 
opiskelustudionsa tänä vuonna ja saa 
kaksi mikrotietokonetta opiskelijoiden 
käyttöön. Lut Baten Leuvenin Katolisesta 
yliopistosta piti ansiokkaan esityksen 
"track"-ohjelmasta, joka auttaa opiskelijaa 
kehittämään omaa oppimisprosessiaan. 
Ohjelman avulla voi esim. käyttää sanakir- 
jaa ja verrata tietojaan tietokoneen tarjoa- 
maan aineistoon. Lut Batenin toiveena on 
yhdistää audio- ja videolaitteiden käyttö 
tietokoneavusteiseen (itse)opiskeluun. 

Leuvenin Katolisessa yliopistossa on pit- 
kään työskennelty tietokoneavusteisen 
sanaston aikaansaamiseksi. Vuonna 1981 
julkaistiin L.E.T.-luettelo (Leuven English 
Teaching Vocabulary List). Professori 
Michael Goethals esitteli uuden, laajem- 
man sanaluettelon, nimeltään Extended 
English Teaching —Vocabulary — List 
(E.E.T.). Se sisältää 4500 "headwordia", 
jotka on koottu COBUILD-tiedoston 18 
miljoonan frekvenssisanan ja Belgian ja 
Hollannin englannin kielen oppikirjojen 
sanastojen pohjalta. Prof. Goethals pitää 
tätä luetteloa hyödyllisenä oppimateriaa- 
leja suunniteltaessa. 

1. — Engels, van Bcckhoven, Th. Leender, 1. Brasscur: L.E.T. Vocabulary List, Catholic University of Leuven, 
Department of Linguistics, Section of Applied Linguistics, 1981 Acco, Tiensestraat 134-136, B-3000 Leuven, 
Belgium  
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Kielitieteilijä ja tietokoneohjelmoija J. 
Vanderwalle esitteli yllättävän monipuoli- 
sen A.D.A.M. & E.V.E. -ohjelman, joka 
analysoi tekstin automaattisesti ja laatii 
siitä harjoitustehtäviä. Hän oli samana 
aamuna syöttänyt koneeseen Daily Tele- 
graphin jutun Margaret Thatcherin pää- 
töksestä erota pääministerin tehtävistä, ja 
me saatoimme harjoitella tämän lehtijutun 
sanastoa esim. "outsider", "polysemy", 
"collocation", "verb", "cohesion", "cloze" ja 
"seguence" -harjoitusten avulla. Ohjelman 
etuja ovat sen nopeus ja tuoreen tuntuiset 
harjoitukset. Sitä käytetään mm. pankeissa 
ja liikeyrityksissä. Ohjelma perustuu 
L.E.T. Vocabulary Listiin ja se on kieles- 
tä riippumaton avoin ohjelma. Pohjois- 
maissa sitä myy Humus-niminen maahan- 
tuoja.? 

"Tutkijakerho" CRAPEL 

Toinen vierailukohteeni oli Ranskassa 
Nancyn = yliopiston kylkeen perustettu 
soveltavan kielitieteen ja kielipedagogii- 
kan tutkimuskeskus CRAPEL. Professori 
Philip Riley esitteli keskuksen ja sen 
toimintaperiaatteet. CRAPEL on 25 vuo- 
tias 15 jäsenen "tutkijakerho". Opetettavat 
ja tutkittavat kielet ovat englanti ja rans- 
ka. Tutkimuskeskuksen jäsenillä on pää- 
sääntöisesti leipätyö jossakin toisessa 
yliopiston laitoksessa, mutta he tutkivat 
ja — julkaisevat 'CRAPELin nimissä. 
CRAPELin — tutkimushankkeet — saavat 
alkunsa käytännön työstä ja teoria mää- 
räytyy opetustilanteen ongelmasta, tutki- 
mus on siis "action research'iä". Rileyn 
mukaan yksikään opettaja ei opeta ilman 
teoriaa, ja toisaalta ei ole olemassa 
mitään niin käytännöllistä kuin hyvä teo- 
ria. Opettajien olisi syytä itse nostaa 
didaktisen tutkimuksen arvostusta eikä 
vähätellä sitä "ei-spesifisenä" tutkimukse- 
na. Opettajassa voi yhdistyä tutkija ja 
taitaja samassa persoonassa. ? CRAPELin 
tutkimustuloksista voi lukea julkaisusta 
Mölanges Pödagogigues. 

CRAPELIin tilat ovat viihtyisät ja tarkkaan 
käytetyt. Ne ovat täynnä TV-vastaanot- 
timia ja muita AV-laitteita, mikrotieto- 
koneita, kokouspöytiä ja -tuoleja. Siellä on 
laaja opetukseen ja itseopiskeluun liitty- 
vän tutkimuksen kirjasto. 

Itseopiskelun käytäntöjä 

Naapurirakennuksessa on itseopiskelustu- 
dio, jossa on etupäässä englanninkielisiä 
äänitteitä ja videonauhoja. Studioon teh- 
dään noin 20.000 käyntikertaa vuodessa, 

ja sitä hoitaa yksi kokopäivätoiminen 
kielistudion hoitaja (technician) ja yksi 
itseopiskelun ohjaaja, joka on pidemmälle 
ehtinyt opiskelija. Prof. Riley pitää valitet- 
tavana sitä, että varat eivät riitä päätoimi- 
sen itseopiskelun ohjaajan palkkaamiseen. 
Studiossa on noin 4000 äänitettä, 500 
video-ohjelmaa ja 70-80 kaupallista kie- 
liohjelmaa. 

30-paikkaisessa itseopiskelustudiossa on 
tehokkaat nauhurit (samaa merkkiä kuin 
Helsingin yliopiston itseopiskelustudioon 
saatavat), joiden ääressä opiskelijat työs- 
kentelevät mielellään pareittain. Studion 
keskellä on pöydät, joissa on walkman- 
tyyppiset nauhurit pelkästään kuuntelua 
varten. (Tätä esimerkkiä ei kannata nou- 
dattaa.) Oven vieressä on lisäksi erityinen 
odotussohva, jossa opiskelija voi kuunnella 
nauhurilta "päivän palat" joutuessaan 
odottelemaan paikan vapautumista. Tämä 
päivittäin vaihtuva ohjelma sisältää uutisia 
ja viihdettä. Samalla opiskelija tottuu 
käyttämään nauhuria. Viereisessä huo- 
neessa on 6 videolaitetta, joihin omien 

ohjelmien lisäksi saadaan kaapeliohjelmat, 
mutta ei satelliittiohjelmia niiden kalleu- 
den vuoksi. 

Opiskelijat kirjaavat käyntinsä pieneen 
Mini-Teliin, johon vaaditaan henkilö- 
tiedot, tiedekunta ja käytettävän mate- 
riaalin nimi. Mini-Tel (jonka suomalai- 
nen vastine tulee todennäköisesti olemaan 

2. Leopold K. Engels, Theo Leenders et al. A.D.A.M. & E.V.E. CoMet Verlag för Unterrichtssoftware, 
Duisburg, (c) 1990 

3. Anu Virkkunenkäsitteli opettaja-tutkija -yhdistelmän etuja puheessaan SUKOLin seminaarissa syksyllä 1990. 

Tele-Sampo) on yleinen myös ranska- 
laisissa kodeissa. Opiskelijat voivat opis- 
kella kieltä Mini-Telin avulla koto- 
naankin. Ranskan television kolmos- 
kanava, FR 3, lähettää nimittäin joka 
aamu uutiset englanniksi, espanjaksi ja 
saksaksi ja opiskelijat voivat kielistudiossa 
tai kotona pyytää Mini-Tel'in avulla FR 
3:lta sanasto- ym. lisätietoja ohjelmasta. 

Tämäntyyppinen interaktiivinen kaapeli- 
TV -toiminta voisi Suomessakin olla 
mahdollista, kunhan Tele-Sampo yleistyy. 
Helsingin yliopiston itseopiskelustudion 
mahdollisuuksia voitaisiin lisätä aluksi 
hankkimalla televisioantenni ja -lupa ja 
yhteys kaapelitelevisioon. Itseopiskelu- 
studiossa voisi katsella valmiita television 
lähettämiä kieliohjelmia ja muita ohjelmia 
vierailla kielillä. 

CRAPELIin itseopiskelustudioon oli tah- 
dottu luoda rennon viihtymisen ilmapiiri. 
Siellä oli mm. ilmoitustaulu uutisia ja 
tiedotteita varten. Philip Rileyn toiveena 
olisi lisätä tätä puolta ja saada vielä 
studion yhteyteen oleskelutilat, jossa 
opiskelijat voisivat lukea, keskustella ja 
rentoutua vaikka kahvikupin ääressä. 

Haasteita uudistuksille 

Kun Helsingin yliopiston kielikeskus 
uudistaa itseopiskelustudiotaan, voitaisiin 

4. (Virkkunen, ibid., s. 4) 
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heti alusta alkaen antaa tilaa kaikille 
neljälle kielitaidon harjoitusmuodolle: 
kuuntelu, ääntäminen, lukeminen ja kir- 

joittaminen * Lukemista ja kirjoittamista 
ei ole tähän asti voinut harjoitella itse- 
opiskelustudiossa. Varovainen alku luke- 
misharjoituksille olisi opettajille tulevien 
vieraskielisten lehtien vanhojen numeroi- 
den vieminen opiskelijoiden luettaviksi. 
Myöhemmin voisi esimerkiksi käyttää 
kirjoja lukuharjoituksiin, mikä edellyttää 
opettajien laatimia harjoituksia. Tämä on 
tulevalla tekniikalla jo mahdollista. 

Nauhurin ja mikrotietokoneen yhdistelmä 
parantaa perinteisen kuuntelu- ja ääntä- 
misharjoitusten mahdollisuuksia, mutta se 
soveltuu erinomaisesti myös sanelu- ja 
oikeinkirjoitusharjoituksiin kielestä riippu- 
matta. Tiivistelmän ja muiden (tieteellis- 
ten) kirjoitusharjoitusten liittämistä itse- 
opiskelustudion yhteyteen luokkaopetuk- 
sen tueksi voitaisiin asteittain lisätä tila- ja 
henkilöresurssien mukaan. * Asiasta kiin- 
nostuneet voisivat pitää erityisen suunnit- 
teluseminaarin itseopiskelumahdollisuuk- 
sien parantamiseksi. 

Ostin viikon pituisen halpamatkan Brysse- 
liin, josta jatkoin junalla Maastrichtin ja 
Nancy'hin. Toinen puoli koneen matkusta- 
jista oli menossa Pariisiin lomalle ja toi- 
nen puoli jouluostoksille Brysseliin. Paluu- 
lennolla tavattiin taas, kukin omalla taval- 

laan rikastuneena. 

5. Erikielten opettajat hyödyntävät itseopiskelustudiota hyvin vaihtelevassa määrin. Olisi ehkä syytä keskustella 
itseopiskelun kehittämisestä.  



  

KIELIKESKUS RANSKALAISEEN TAPAAN 

Pirkko Muikku-Werner & Hannele Dufva 

Korkeakoulujen kielikeskus 

Nancyn yliopiston yhteydessä toimii kiel- 
tenopetuksen tutkimus-ja sovelluskeskus 
CRAPEL, johon kävimme tutustumassa 
joulukuussa 1990. Laitoksen on perus- 
tanut 1960-luvulla professori Yves Chalon 
ja nykyinen johtaja Henri Holec on pitä- 
nyt yllä vanhoja perinteitä, niin pää- 
määrissä kuin = organisoitumisessakin: 
huolimatta kuulumisestaan Nancyn yli- 
opiston humanistiseen = tiedekuntaan 
CRAPEL on hyvin autonominen kiel- 
tenopetuksesta kiinnostuneiden ja innos- 
tuneiden tutkijoiden ja opettajien "klubi". 

Varsinaista palkattua henkilökuntaa ei 
juuri ole; tutkijat saavat toimeentulonsa 
muualta, pääasiassa yliopiston opettajain- 
viroista. Rahoitusta saadaan laatimalla 
oppimateriaaleja ja antamalla opetusta 
yliopiston — ulkopuolisille = instansseille. 
Saadut tulot käytetään kongressimatkoi- 
hin, kaluste- yms. hankintoihin sekä kir- 
joihin. 

Philip Riley ja Michel Cembalo taustanaan CRAPELin kirjastoa 

Teoriaa ja käytäntöä 

Kielten opetuksen tutkimus korostaa 
suuresti — käytäntöön = perehtymistä. 
CRAPELin tutkijat puhuvat mielellään - 
muksen siemenen. Käytännön tietoa pyri- 
tään tietysti myös teoretisoimaan: dialogia 
teorian ja käytännön välillä tulee käydä 
ahkerasti. Professori Philip Rileyn mu- 
kaan Ranskassa pedagogiikka on ollut 
alana aliarvioitua ja opettajien koulutuk- 
seen on kiinnitetty vain vähän huomiota. 
Didaktiikan tutkimuksen tarve on siis 
suuri, ja alan arvostuskin nousee vain, 

kun tutkijat ja opettajat arvostavat itse 
omaa asemaansa ja työtänsä. 

CRAPELilaisten keskeisenä periaatteena 
on löytää kulloisessakin tilanteessa par- 
haiten soveltuva keino opettaa: yhtä 
ainoaa ratkaisua, menetelmää tai "ideo- 
logiaa" ei sovelleta automaattisesti. Kie- 
let, kulttuurit ja yksilöt ovat erilaisia, 

    

niinpä kieltenopetuksenkin on edettävä 
tilanteen ja oppijan ehdoilla. 

Olennainen osa CRAPELin toimintaa on 
projektityöskentely. Jokaisessa projektissa 
on mukana viitisen henkeä. Tällä hetkel- 
lä tutkitaan erityisesti 

- kirjoittamisen opettamista vieraan 
kielen opetuksessa 

- varhaista I vieraan kielen opettamista, 
- kulttuurienvälistä viestintää, 
- kielen omaksumista sekä 
- itseopiskelua. 

Kirjoittamista vieraalla kielellä 

Richard Duda opettaa ja tutkii kirjoit- 
tamista kymmenen tunnin = mittaisilla 
kursseilla. Osa ajasta käytetään huonojen 
tekstien kohentamiseen. Hyvän tekstin 
ominaisuuksien opettamiseksi lähdetään 
liikkeelle makrostruktuureista; tässä yh- 

teydessä käsitellään tekstin kokonaisuun- 
nitelma, johdannot, siirtymät, päätelmät 
sekä soveliaat "fraasit". Mikrostruktuu- 
reina esitellään kappalejako, virkkeiden 
välinen koherenssi, pronominien viittaus- 
suhteet ja niiden sisällöttömyyden ongel- 
ma, virkkeiden pituus sekä tutkielmien 
erityisongelmina viitteiden, lähdeluette- 
lojen yms. laadintaohjeet. Sen lisäksi ylei- 
sempinä aiheina ovat esillä argumen- 
tointi, käsitteiden sisällön tunnettuus - 
ongelmat, modaalisuus sekä yleensäkin 
kirjoittajan aseman määrittäminen: onko 
hän tiedonvälittäjä vai esittääkö vain 
mielipiteitä. 

Ranskaa aloittelijoille 

Tutkija Emmanuelle Carette kertoi pro- 
jektista, jossa tutkitaan Ranskaan sijoit- 
tuneen kansainvälisen yhtiön (Kimberly 
Clark) amerikkalaisen ja kanadalaisen 
henkilökunnan ja heidän perheidensä 
ranskan opiskelua. Tällaisen Ranskassa 
asuvan ja kieltä aktiivisesti tarvitsevan 
ryhmän oppimismotivaatio on luonnolli- 
lisesti varsin hyvä. Oppijat aloittavat 
yleensä ranskan opiskelun aivan alkeista 
(48 t:n alkeiskurssi), ja harjoittelevat 
pääasiassa kuullun ymmärtämistä mutta 
myös omaa puheilmaisua. Opettajan 
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puhetta (teacher-talk) omassa väitöskir- 
jassaan tutkivan Emmanuellen mielestä 
opettajan ohjeiden ja kysymysten esitys- 
tavalla on merkittävä rooli oppimisproses- 
sissa. Esimerkiksi kysymysten uudelleen- 
formulointi saattaa vain hämmentää kiel- 
tä opettelevan. Opettajan kannattaa myös 
hyödyntää — jo aivan € aloittelijoillakin 
olevaa tietoa: esimerkiksi englannille ja 
ranskalle yhteistä latinasta peräisin ole- 
vaa sanastoa. 

  

Emmanuelle Carette - teacher talking tutkija 

Kulttuurikompetenssia hauskasti 

Yksi CRAPELin tutkimusryhmistä suun- 
nittelee ja valmistaa materiaalia, jonka 
avulla pyritään lisäämään kielenoppijan 
kulttuurista kompetenssia. Tähän mennes- 
sä asiaa on lähestytty ranskanoppijan 
kannalta, ja pyritty yhdistämään materiaa- 
lissa kulttuurin ja kielen opiskelu. 

Varsin mielenkiintoisen ja keskustelua 
helposti herättävän aineiston tarjoavat 
esim. mainokset. Mainosten symbolien, 
sosiaalisten suhteiden tai henkilösuh- 
teiden analyysi ja arviointi ryhmäkeskus- 
telujen avulla antaa sekä kielellistä että 
kulttuurista tietoa hauskassa muodossa. 
Suunnitteilla oli myös (videolle tehty) 
tapahtumakalenteri ranskalaisen vuoden 
merkkipäivistä: esimerkiksi milloin han- 
kitaan auton verokortti tai milloin  
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Beaujolais Nouveau tulee myyntiin. Myös 
ranskalaista huumoria ja kuvakieltä tul- 
laan käyttämään apuna kielen ja kult- 
tuurin opetuksessa. Kulttuuria voidaan 
opiskella jo silloinkin kun kielitaito on 
vielä heikko - kulttuuritiedon lomassa 
kertyy | opiskelijalle helposti keskeisiä 
kulttuurille tyypillisiä sanoja, vaikka var- 
sinaiset keskustelut. käytäisiinkin opiske- 
lijan äidinkielellä. I 

Itseopiskelua 

Sophie Bailly esitteli aikuisille suunnitel- 
tuja, hyvin autonomisia englannin itse- 
opiskelujaksoja. Opiskelun alussa ohjaaja 
ja opiskelija tapaavat kahdesti. Ensimmäi- 
sellä kerralla käydään läpi itseopiskelun 
periaatteita. Kurssitettava selvittää, miten 

hän — toivoo kielitaitonsa — lisääntyvän, 
haluaako hän opastusta puhutussa vai 
kirjoitetussa kielessä, suorittaa jonkin 
tutkinnon jne. sekä kuinka paljon hän 
haluaa uhrata aikaa opiskeluunsa. Tarve- 
analyysin pohjalta opettaja hankkii ja 
valmistaa seuraavaa kohtaamista varten 
materiaalia opiskelijalle. 

Opiskeluaika on tavallisesti kolme kuu- 
kautta. Opiskelija voi ottaa yhteyttä opet- 
tajaan tarvitessaan, ja lisäksi kurssiin 
kuuluu yhdeksän tuntia keskusteluhar- 
joituksia syntyperäisen puhujan kanssa. 
Tulokset ovat olleet yleensä hyviä: opis- 
kelijat ovat pystyneet seuraamaan omaa 
kehitystään huomattavasti paremmin kuin 
luokkaopetuksessa. = Kaikille tällainen 
opiskelu ei luonnollisestikaan sovi, mutta 
se tarjoaa itsenäisen vaihtoehdon sille, 
joka haluaa edetä omien tarpeidensa ja 
aikataulunsa mukaan. 

Harvey Mouldon on suunnitellut ja ohjan- 
nut hallinnollisen tietojenkäsittelyn opis- 
kelijoille tarkoitetun englannin kielen 
itseopiskelujakson. Kurssin tavoitteena on 
paitsi englannin kielen taidon karttumi- 
nen, myös erityisesti tiedon karttuminen 
siitä, kuinka englantia voi itse opiskella. 
Kurssin pituus on peräti kaksi vuotta, ja 
työskentelyä varten muodostetaan pari 
kolme "pienryhmää". 

G 

Ensimmäisenä vuonna harjoitetaan lähin- 
nä oman alan tekstien lukemisen taitoja 
esim. — muisti- ja assosiaatiotekniikan 
avulla sekä opetetaan hyödyntämään 
kontekstia sanojen merkitystä päätel- 
täessä. Kuunteluharjoituksissa korostetaan 
valikoivuutta, tärkeän erottamista vähem- 
män olennaisesta. Opiskelijat saavat itse 
valita soveliaan materiaalin: aksentit- 
toman, hitaan, spontaanin keskustelun 
tms. 

Toisena vuonna ovat vuorossa ennen 
kaikkea kuuntelemisen ja puhumisen 
taidot. Diagnostisessa osassa käydään läpi 
ongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuk- 
sia. Opiskelijat kirjaavat tekemänsä työn: 
valitsemansa aineiston, edistymisen tavoit- 
teissa ja mahdollisesti tarvittavan erityis- 
materiaalin. 

Opettajalla on joka toinen viikko puolen 
tunnin jakso ryhmän kanssa. Muutoin 
opettaja tapaa kunkin opiskelijan joka 
toinen viikko kymmenen minuutin ajan 
kontrolloidakseen ja evaluoidakseen teh- 
tävät. Kurssin lopputyöhön kuuluu itse- 
opiskeluun perustuvan opetusohjelman 
suunnitteleminen — fiktiivisen henkilön 
tarpeisiin, esim. 200 tunnin kurssi ranska- 
laiselle, joka on menossa USA:han kuu- 
deksi ' kuukaudeksi. Itseopiskelun on 
havaittu soveltuvan näinkin suurelle ryh- 
mälle hyvin: motivaatio on korkea ja 
oppimistulokset myönteisiä. 

Itseopiskelun apuneuvot 

Itseopiskelua varten löytyy yliopistolta 
myös kunnon ääni-ja kuvanauhoitekir- 
jasto. Perinteisten kasettien (4000 kpl) 
lisäksi on tarjolla useita TV-monitoreja 
(300 videota); vuosittain lainauksia on 
noin 20 000. "Odotushuoneen" kuulokkeis- 
ta kuulee viikoittain toimitettavaa ajan- 
kohtaisohjelmaa. Kielistudio pitää kirjaa 
ryhmistä ja käyttöajoista, minkä perus- 
teella voidaan välttää ruuhkautumista. 
Itse CRAPELin tiloissa on sitten tek- 
ninen varusteisto oppimateriaalin laati- 
miseen. 

Ranskassa on myös mahdollista opiskella 
kieliä kaapeli-TV:n ja Minitelin välityk- 
sellä. Esimerkiksi englanninkielisiä tele- 
visio-ohjelmia voi täydentää erilaisin 
Minitelin kautta saatavin apuohjelmin: 
sanastoin, = harjoituksin, jne. Michel 
Cembalon mukaan myös CRAPEL tähtää 
näiden välineiden käytön tehostamiseen, 
mutta suunnitellut laajemmat projektit 
ovat toistaiseksi vailla rahoitusta. Ole- 
massa olevia Minitelin ohjelmia laatii 
yhteensä 25 erilaista kaupallista "kieli- 
keskusta". — Saatavilla on erityyppisiä 

harjoitustehtäviä eritasoisille opiskelijoille. 
Tehtävien lisäksi on tarjolla käännöspal- 
velua sekä opetusteknisiä ja -metodisia 
neuvoja. 

Ideoita ja ajateltavaa CRAPELista 

CRAPEL on toimelias, monipuolinen ja 
yhteistyökykyinen tutkimusyhteisö, joka 
suhtautuu varsin anteliaasti ideoidensa ja 
tutkimushankkeidensa esittelyyn ja leviä- 
miseen. Osaa niistä voisi varmaan sovel- 
taa myös Suomessa. Koulutuksen tradi- 
tiot ja tavoitteet ovat osin erilaisia, mutta 
yhtäläisyyksiäkin löytyy. Kokeilun arvoisia 
asioita on moniakin - keskustelua voisi 
jatkaa vaikka kielikeskuspäivillä. 

  

Projektityöskentelyä ...  



  
    

TUNTIOPETUSVARAT OVAT YLIOPISTO-OPETUKSEN 
STRATEGINEN RESERVI 

Jaakko Numminen 
Opetusministeriö 

Jyväskylän — yliopiston — kielikeskuksen 
henkilökunta on = kielikeskusuutisissa 
10/1990 nähnyt vaivan = kirjoittaa 
muutamia — näkökohtia = kielikeskusten 
tehtävistä ja = erityisesti —tuntiopetus- 
varoista ja on ystävällisesti suunnannut 
nämä huomiot minulle. Koska pidän tunti- 
opetuskysymystä yliopisto-opetuksen nykyi- 
sen tilanteen ja myös sen kehittämisen 
kannalta huomattavan tärkeänä, haluan 

ystävällisessä ja kollegiaalisessa hengessä 
vastata henkilökunnalle seuraavaa. 

Korkeakoulujen — määrärahatilanne on 
yleisesti ottaen kehittynyt suotuisasti 
viime vuosina, erityisesti valtioneuvoston 
1986 tekemän periaatepäätöksen johdosta, 
jolla korkeakoulujen eräitä keskeisiä 
määrärahoja päätettiin lisätä reaalisesti 
vähintään 15 % vuodessa aikana 1987- 
1991. Tämä päätös on - ehkä viimeistä 
vuotta lukuunottamatta - toteutunut varsin 
hyvin. 

Opetusvirat' ja tuntiopetusvarat eivät 
kuitenkaan kuuluneet tähän varojen 
lisäysohjelmaan. Niiden osalta kehitys 
onkin ollut huomattavasti hitaampaa. 
Uusien koulutusohjelmien vaatimia ope- 
tusvirkoja ei ole voitu perustaa läheskään 
riittävästi. Tämä virkojen niukkuus on 
aiheuttanut muun muassa sen, että 

"yhteiskäyttöiset" virat ovat korkeakou- 
lujen sisäisessä päätöksenteossa saattaneet 
jäädä muita vaikeampaan asemaan. Kieli- 
keskusten virat ovat tyypillisiä yhteis- 
käyttövirkoja. 

Kielikeskusten, samoin kuin korkeakoulu- 

jen muidenkin laitosten, luonteeltaan 
pysyvää — opetusta on jouduttu paljon 
hoitamaan — tuntiopetuksena. Henkilö- 

kunnan aseman parantamiseksi ja ope- 
tuksen jatkuvuuden ja läadun varmista- 
miseksi on tuntiopetus muutettu päätoi- 
miseksi silloin, kun tuntimäärä on ollut 
riittävä. Valtion budjetin kautta on tunti- 
opetusvaroja voitu käyttää myös pysyvien 
opetusvirkojen perustamiseen. Korkea- 
koulut ovatkin tehneet runsaasti tämän- 
suuntaisia muutosesityksiä. Esimerkiksi 
vuoden 1991 budjettiin niitä tehtiin 
yhteensä yli 200, joista 47 toteutuu. Näistä 
21 eli vajaa puolet on lehtorin virkoja, 16 
on yliassistentin ja 8 assistentin virkoja, 
loput apulaisprofessorin ja apulaisopet- 
tajan virkoja. Lehtorin ja assistentin virko- 
jen sijoittamisesta laitoksiin on päättänyt 
korkeakoulu. Kaikkiaan on korkeakou- 
luissa tällä tavoin vuosina 1985-92 
vakinaistettu peräti 335 tehtävää. 

Opetusministeriön tavoitteena on ollut, 
että erityisesti päätoimisten tuntiopettajan 
tehtäviä muutettaisiin opettajan viroiksi. 
Opetusministeriön tilastoista käy kuitenkin 
ilmi, ettei näin ole läheskään aina tapah- 
tunut, sillä päätoimisten tuntiopettajien 
määrä on mainittuna aikana vähentynyt 
vain noin sadalla. Näyttää siltä, että kun 
päätoiminen tuntiopettajan tehtävä on 
muutettu viraksi, korkeakoulu on vastaa- 

vasti muuttanut sivutoimista tuntiopetus- 
ta päätoimiseksi, jolloin muutos tosiasiassa 
on merkinnyt sivutoimisen tuntiopetuksen 
muuttumista viraksi. 

Tässä yhteydessä usein unohdetaan se 
seikka, että muutettaessa tuntiopetusta 
opetusviroiksi opetusvelvollisuuttasamalla 
häviää. Häviön määrä on vähäinen 
muutettaessa päätoiminen tuntiopetus- 
tehtävä lehtoraatiksi. Suurimmillaan se on 
muutettaessa sivutoimista tuntiopetusta 

  

assistentin, — yliassistentin tai apulais- 
professorin viroiksi. Jokaisen virkamuu- 
toksen seurauksena asianomaisen korkea- 
koulun —tuntiopetusrahaa vähennetään 
summalla, joka vastaa palkkaluokkaa A19 
+ 4 ikälisää. Koska tämä vähennys 
jakaantuu kahdelle eri vuodelle ja koska 
samaan tuntiopetusmäärärahaan tulevat 

vuotuiset palkankorotukset sekä mahdol- 
liset muut korotukset, ei vakinaistamisista 
aiheutuneita vähennyksiä aina havaita tai 
tiedosteta. 

Eräissä korkeakouluissa tilannetta on 
vielä hankaloittanut se, että laajennettua 
luokanopettajakoulutusta varten on 
sidottu merkittävä määrä tuntiopetus- 
varoja. Tämä on osaltaan vähentänyt 
vapaasti käytettäviä tuntiopetusvaroja, 
jopa siinä määrin, että välttämättömän 
muun opetuksen hoitaminen on vaaran- 
tunut. 

Valitukset tuntiopetusvarojen riittämät- 
tömyydestä ovat viime aikoina lisään- 
tyneet sekä korkeakoulujen toiminta- ja 
taloussuunnitelmissa että julkisessa leh- 
distökirjoittelussa ja keskustelussa. Kieli- 
keskukset ovat tällöin olleet vahvasti 
esillä. Selvää onkin, että korkeakoulujen 

kansainvälistymiskehitys vaatii kielten- 
opetuksen lisäämistä eikä missään tapauk- 
sessä vähentämistä. Myös dosenttiope- 
tuksen ongelmiin on tuntiopetuskeskus- 
telussa viitattu. 

Vaikka — opetusministeriön — käsityksen 
mukaan — perinteistä luento-opetusta 
monilla aloilla voidaankin jossain määrin 
vähentää, on toisaalta selvää, että korkea- 

kouluilla tulee olla käytössään kohtuul- 
linen määrä joustavasti käytettävää tunti- 
opetusrahaa, jolla voidaan järjestää muun 
muassa sellaista opetusta, johon korkea- 
koulun omalla opettajakunnalla ei ole 
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tarvittavaa erikoisasiantuntemusta. Tämä 
koskee erityisesti uusia tieteenaloja ja 
koulutusohjelmia. — Sivutoimista — tunti- 
opetusta käytetään myös runsaasti labora- 
toriotöiden, kielistudio-opetuksen ja muun 
ryhmäopetuksen hoitamiseen. 

Edellä sanotun perusteella on ministeriö 
ottanut tuntiopetuksen vakinaistamisessa 
noudatettavat menettelyt uudelleen tar- 
kastelun kohteeksi. Kyseisiä vakinaistamis- 
esityksiä on ilmeisesti ruvettu arvioimaan 
nykyistä ankarammin. 

Näyttää siis siltä ja - tätä koskevaan kysy- 
mykseeni on myös opetusministeriön 
korkeakoulu- ja tiedeosasto antanut tämän 
vastauksen - että yliopistot ja korkea- 
koulut mielellään muuttavat tuntiopetus- 
varoja vakinaisiksi viroiksi, koska silloin 
saadaan lisää opettajan ja tutkijan 
vakinaisia toimia. Tämä merkitsee 
kuitenkin ensinnäkin opetuksen määrän 
vähenemistä ja toisaalta opetuksen stag- 
naatiota, toisin sanoen pysähtymistä tai 
juuttumista niihin luentosarjoihin ja siihen 
opetukseen, joka asianomaisen vakinaisen 
opettajan tutkimussuuntautuneisuuteentai 
harrastuksiin sopii. Sen sijaan tuntiopetus- 
varat ovat paremmin suunnattavissa opis- 
kelijoiden tarpeiden, opetuksen kysynnän 
ja kenties yleisen tiedepoliittisen, jopa 
kansainvälisen tilanteen mukaan. Mieles- 
täni yliopistojen olisi nyt vakavasti harkit- 
tava, eikö parempi olisi, että yliopistoilla 
olisi käytettävissä tämä tuntiopetusvarojen 
reservi, todellinen varanto uusiin haas- 

teisiin. Ei saa sitoa kaikkea pysyvään 
järjestelmään. Itse asiassa haluankin 
sanoa, että pysyvää järjestelmää olisi 
purettava, jotta olisi mahdollisuuksia 
entistä liikkuvampaan opetukseen ja 
tutkimukseen. Siinä todellinen tehtävä 
yliopistojen tulosjohtamiselle. Tarvitaan 
strategista ja taktistakin reserviä.  
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A SIDE-SPLITTING REPORT BOUND TO LEAD TO SEVERE 
DIVISION BETWEEN CAMPS 

WHAT LINE TO FOLLOW IN WORD DIVISION 

David B. Bullivant 
Helsinki Language Centre 

A lot of us working in Language Centers 
in Finland must, from time to time, have 
been asked to provide a "language check" 
to some text or other prepared by a Finn 

.. and too often, of course, the trusting 
Finn fondly thinks that any native Brit or 
American is ?gualified? to provide such a 
service and is *capable of doing it well. 
Helsinki University Language Center even 
has a language checking agency, providing 
additional income to its teachers for 
undertaking this service on behalf of its 
clients, limited, of course, to university 

personnel and those currently working 
within the university. A recent book has 
been produced by a couple of Finnish 
researchers out of Helsinki based on the 
work undertaken by the native language 
checkers employed within the Language 
Center. This approach to publication must 
be the next best thing to plagiarism. 

This writer elected not to become part of 
the in-house language checking service 
mainly because he did not go along with 
the rules of operation laid down. 
However, that is not to say that he has 
not undertaken language checks. Indeed, 
his experience goes back more than 
twenty years" in this exact science. His 
preferred method of operation is to have 
the writer alongside so that anything that 
needs adjustment can be attended to with 
the — cooperation of the writer, 
clarifications can be cleared up by direct 
reference to the writer and at the same 
time ?errors' can be discussed. The writer 
of the original work is so much part of 
the text that it seems odd that he/she is 
excluded by the rules of the in-house 
language checking agency. And, when this 
writer —submits his invoice to the 
author/ess, the latter is fully aware of 
what he/she is paying for. This dialogue 
method also prevents the checker from 

perhaps changing the scientific content of 
the work under review: often a short 
discussion with the author/ess can resolve 
all manner of imponderables, so saving 
time and trouble on both sides. Client and 
checker arrive at a joint, mutually agreed 
result. 

OF course, when being presented with a 
text for checking, it is vital to know the 
ultimate destination of the paper in 
guestion. Not only must the checker be 
aware of the overt and subtle differences 
between what American editors expect 
compared with their British counterparts, 
but even the many different scientific 
journals have their own house styles which 
have to be taken into account. Most of 
this writer's clients are from the field of 
animal medicine and allied sciences, so 

most of the journals? styles are already 
well-known, but occasionally a client 
mentions an unknown journal and then 
some research is necessary into the 
editorial reguirements of that journal so 
that the paper under review can be 
tailored to fit and therefore appear 
attractive to the editor, making, it is 

hoped, the editor in guestion more 
receptive to the paper resulting in 
ultimate publication. Isn't this part of the 
service to the client? 

Peggy" Pertunen's book, "The Words 
Between" (first and, now, second edition) 
cannot be over publicized. This writer 
may be slightly swayed by its importance 
in the language field because he is 
humble enough and honoured to have 
been included in the editing of the first 
edition. But that apart, the book should 
be everyone's 'bible? when it comes to 
scientific English, writer or language 
checker. Have you got your own copy? 

It is not always easy to find out how the 
common language used on either side of 
the Atlantic differs. Was it not Winston S. 
Churchill, himself a master of the English 
language (with help from reliable editors!) 
who announced that America and Britain 
were separated by a common language? 
He was not only referring to the 
differences in spelling, but also divergence 
over such varying matters as prepositions, 
use of the article, and so on: the 
differences are more than skin deep, they 
go beyond the level of music hall jokery. 
This writer is fortunate in being well 
acguainted with Hank Balin, currently 
living in Spain, and the man behind that 
delightful learning programme called 
"Perfect your English", available on 
subscription and full of very sound advice 
about how language should be used and 
also how it is so often mis-used. Hank 
Balin is well versed in both British and 
American English, and his ”course' 
contains very sound advice on the 
differences. 

There are also dictionaries available, but 

they only cover the lexical differences in 
the languages, nothing about. structures 
and prepositiona] and other differences. 

One fascinating difference is in the 
approach to word splitting at the end of 
lines of text. Most written references to 
this science suggest that words are better 
left un-split: this writer is one who usually 
asks his client to remove all word splitting 
from the manuscript since not only does 
it look a mess, but when the text is 
prepared for printing in the journal in 
guestion — further word =splitting, or 
hypenation may be necessary and the 
original hyphenated word at a line end 
may even appear in the body of the text 
line centre but still shown split since the 
compositor took it to be a hyphenated 
word and not necessarily a word split at 
the end of a line. Finns, of course, find 
word — splitting in Finnish very 
straightforward and are often guite put 
out if their efforts to split words in British 
or American texts is shown to be 
guestionable, as guestionable it usually is. 
Not only must we mention our client, the 
Finn, for perpetuating errors in this area, 
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but unfortunately more and more 
manuscripts are prepared on electronic 
machines called word processors', which 
are actually incapable of processing words 

they split words willy-nilly if the 
manuscript writer elects to use that odd 
programme that produces exact parallel 
margins, both on the left, acceptable, and 
on the right, laughable. The problem is 
compounded when a Finnish writer using 
British or American English wishes to 
prepare a text in a series of narrow 
columns .. it is not unusual in such 
instances to find split words (incorrectly 
split nine times out of ten) at the end of 
alternatives lines, often at the end of line 
after line after line. 

There is an electronic programme for 
*word processors" which attempts to 
process the text so that words are 
stretched or, and this is difficult 

with a manual type writer, forgive this 
writer, allsgueezedup with lesser spaces 
between the words but the end result can 
be parallel margins and no split words, or 
even a non-parallel right hand margin and 
no split words. 

However, an electronic writing 
programme cannot change its ways at the 
press of an ”American English? key or a 
”British English? key. Not yet. Maybe 
someone out there is working on this - 
after all, there is a coming translation 
programme being put together which will 
"process American English into Japanese 
text. Might be worth a Ph.D, or similar ... 
Language Center researchers are always 
on the look out for likely things to look 
into. 

Observant readers will notice that this 
writer has fallen into a third language 
possibility, one which is increasingly 
popular in Finland but which is neither 
American nor British English, but 

something called ?Mid-Atlantic”, a sort of 
hotch-potch of both and very much the 
lazy man's way to writing skills. The word 
center”, as in Language Center is being 
used simply because that is what they are 
called in official translation and, after all, 
there are more American English 
speakers in the world at large than British  
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English speakers. In fact, the latter group 
is very much on the decline since most 
British people consider it ”sharp' or ?chic" 
to use re-imported Americanisms in their 
day to day intercourse, as evidenced in 
the media and those who purport to be 
”streetwise' generally. However, as a 
general rule this writer will attempt to 
keep to British English in this report. 

As mentioned earlier, it seems guite in 
order to pick ones colleagues' brains, and 
this is just what this writer did over a 
problem that seemed insurmoutable. The 
very fact that you are reading this at all is 
because many better minds than the 
writers singular own contributed towards 
its outcome. Acknowledgement to peers is 
freely given with respectful thanks - you 
know who you are - and so this form of 
authorship should not be classed as 
plagiarism. 

The problem came about because a client, 
in this case an advertising agency dealing 
with commercial prose, had prepared a 
text for their client on a narrow column 
format resembling a newspaper sort of 
layout. Their client had sent the text back 
- shock horror - with a nasty note from 
their Finnish *master of languages" who 
seriously challenged every one of the 
advertising = agencys provided word 
splitting at the ends of the lines of text. In 
fact, that person had added a note to the 
effect that the production team at the 
agency should refer to "the Oxford 
Advanced Learners' Dictionary" and learn 
about how to split words properly! 
Reference to that worthy dictionary will 
indicate that it does not attempt to show 
word division at all. What it does do is 
show syllable division. Aha, so this is 

where the ball bounces, where the cookie, 
to use an American English word, 
crumbles ... Our Finnish friend based in 
the firm's office whose advertisement it 
was that was being prepared, thought that 
a syllable split was also good for a word 
division at the end of a line. What do you 
think about that? 

Yes, you are right - it is not only possible 
in Finnish, but it is the norm in Finnish, 
the only way to go in Finnish. But here 

was a text in English which was going to 
appear in a British journal or magazine 
and was aimed at the great British reader, 
so clearly it was no good applying Finnish 
language rules to such a text. But in 
British English a syllable split is not an 
automatically a-OK word split. 

There was much to-ing and fro-ing of that 
basic text between the client who was 
paying the advertising agency, the 
advertising agency paying this writer and 
between this writer and as many books as 
could be found on the vexed subject of 
word division. It would appear that there 
is a shortage of any written ?rules' on 
word splitting in British English, so charm 
was poured out on to one's colleagues ... 
with interesting results. 

Reference to The Collins dictionary ”how 
to use this tome? section produced some 
sound advice on word splitting, which is 
common to a lot of other British English 
dictionaries. The first rule is: 

do not split words at the end of lines. 

Wonderfully helpful. But the rule is 
enlarged upon, along these lines: 

never split words of five letters or less 

never split proper nouns (erisnimet). 

Good solid advice. The Collins dictionary, 
and if you are buying such a book for 
your own use, be sure that it does show 
word syllable splitting and word division - 
some Collins dictionaries do not show 
these vital details - and take note of the 
different symbols used. This writer's own 
research, based largely on other people's 
advice, indicates that very few dictionaries 
actually have the courage to show 
acceptable word divisioning in the actual 
listings. Several much vaunted, modern 

dictionaries out of Britain don't even 
bother to indicate syllable splitting. 

Leaning heavily on this writer's research, 
it must be stated that there is a world of 
difference between American English and 
British English practice when it comes to 
word splitting. However, this writer is 
modest enough to crave the help of a still 

wider body of experience to support or 
disprove this supposition. American 
English dictionaries referred to do not 
mention any difference between syllable 
splitting and word division: it seems that 
in American English practice it is all for 
one and one for all. If that really is the 
case it is a much easier standard to 
uphold and will be eagerly seized upon by 
writers of ”Mid-Atlanti prose and 
American English: those Finns so 
emboldened to write a manuscript in 
English will have less bother so long as 
they are not writing British English. Is this 
really the true situation? 

No doubt the wide readership of this 
august journal will be kind enough to look 
into their own hearts and reference books 
and come up with something a little more 
concrete. This writer is modest enough to 
be open to suggestions from far more 
learned people who can expound on this 
knotty problem for all our erudition. 

The item that initiated this whole intricate 
web or research was happily concluded 
very economically'. This writer managed 
to convince the agency's client that 
syllable splitting was not the same thing 
as word division, at least not as per "The 
Oxford Advanced Learners' Dictionary", 
good dictionary thought it is in other 
ways. And not as far as British English is 
concerned. The client, and also most of 
the secretaries in the advertising agency 
are now armed with a very handy little 
book, no bigger than that ever useful 
Finnish-English-Finnish dictionary that 
used to be issued in red plastic covers 
(Manun Maans Thoughts?), which goes 
under the exciting name: The Collins 
Dictionary of Spelling and Word Division. 
It is just that: a small book with words 
listed alphabetically, with no explanation 
as to what they mean, but they are spelt 
correctly and they show acceptable word 
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division, not syllable splitting. This little 
book is must for anyone writing British 
English and who wants to know whether 
to split or not to split, where and how... 

However, it appears to be only good for 
the one language: American English is so 
often spelt differently and what of word 
division in that language? 

Consider the simple word 
DEHUMANIZE. Now, according to 
dictionaries that only provide syllable 
splitting, this word is shown: 
de - hu - man - ize 
but this is only part of the story. What 
about word division? The Collins 
dictionary, as above, provides a writer 

with two choices, either de - humanize 

or dehuman - ize. This word division 
agrees with the earlier mentioned ?rules': 
the word within a word is human and it 
has only five letters, so should not be 

divided. Not only that, but when reading 
a text the eye should enable the brain to 
make a good guess as to what is coming 
next, and a word divided dehu - would 
leave everyone gasping. From this it 
would appear that word division in British 
English is based on sounds and words 
which are not the same as pronunciation 
and syllables. Good old friends such as 
Partridge and Fowler (no pun intended) 
are remarkably shy about saying anything 
about word division, at least in the 
editions residing in this writer's library. 

Perhaps an expert in American English 
could come up with the guide lines used 
in that language. 

This writer, however, will continue to 

stress to his clients that a better text has 
no word divisions at the ends of the lines. 
Such a text satisfies this writer as well as 
the first rule in the large Collins 
dictionary. 

1 No funding was made available for either the research behind this report, nor for the report itself. No 
leave of absence was applied for to undertake either the research needed nor to produce the report itself. 
However, this report, may become a part work leading to a Ph.D., but before submitting it to the 
professorial mind in guestion more research is needed into the whys, hows and wherefors of the practice 
in North American English. All assistance gratefully accepted. Send money, large demonination notes 
only, please, to the writer who is still waiting for the local tax office to return the excess income they 
claimed in 1989 ... thank you.  



  

  

14 

  

MORTON BENSON - EVELYN BENSON - ROBERT ILSON: 

THE BBI COMBINATORY DICTIONARY OF ENGLISH 
A GUIDE TO WORD COMBINATIONS 

John Benjamins Publishing Company, 1986. 286 s. 

OIVA APUVÄLINE ENGLANTIA KIRJOITTAVILLE 

Muutamia vuosia sitten ilmestynyt BBI 
Combinatory Dictionary on ahkerassa 
käytössä — osoittautunut mitä parhaim- 
maksi kirjoittamisen apuvälineeksi: siitä 
löytyy vastaus sellaisiin ongelmiin kuin 
mitä verbiä käytetään sanan 'research" 
kanssa (to conduct, do, pursue), mitä 
adjektiiveja sana study voi saada 
seurakseen (careful, detailed, exhaustive, 
in-depth, intensive, rigorous, thorough) 
tai mikä prepositio kuuluu yhteen sanan 
*experienced? kanssa (at, in) Toisin 
sanoen kirja käsittelee englannin kielen 
kollokaatioita eli yleisesti yhdessä esiin- 
tyvien sanojen muodostamia ilmauksia 
(recurrent/fixed combinations). Nämä 
ilmaukset eivät ole varsinaisia idiomeja, 
mutta ne muodostavat kuitenkin niin 
kiinteitä sanaliittoja, että niiden rik- 
kominen saa kielen kuulostamaan epä- 
idiomaattiselta. Kollokaatioita ei yleensä 
löydy tavallisista sanakirjoista ja tästä 
seuraa että esimerkiksi sanonta 'sydämel- 
liset terveiset? saattaa kääntyä muodossa 
”hearty regards'(warm/ warmest/best 
regards) tai ”susilaumasta' tulla *a heard 
of wolves' (a pack of wolves). 

Kirjan kattavassa teoreettisessa esipu- 
heessa kollokaatiot on jaettu kahteen 
pääryhmään: kieliopilliset ja leksikaaliset 
kollokaatiot. Kieliopilliset = kollokaatiot 
on ryhmitelty kahdeksaan eri tyyppiin, 
joista neljä ensimmäistä kattaa substan- 
tiivit (subst. + prepositio; substantiivit 
joita seuraa to + infinitiivi; substantiivit 
joita seuraa that-lause; prepositio + 
subst. yhdistelmät), kolme seuraavaa 
adjektiivit (adj. + prepositio; predikatii- 
viset adjektiivit joita seuraa to + infini- 
tiivi; adjektiivit joita seuraa that-lause) ja 
viimeinen laaja luokka 19 englannin 

verbirakennetta. Tällaisia ovat esimerkiksi 
rakenteet, joissa verbiä seuraa to + 
infinitiivi —-rakenne, that-lause tai 

adverbiaali sekä erilaiset suoran tai epä- 
suoran objektin vaativat rakenteet. 

Leksikaaliset kollokaatiot eroavat edelli- 
sistä siinä, että ne eivät tavallisesti sisällä 

prepositioita, infinitiivi- tai muita lause- 
rakenteita. Ne on ryhmitelty seitsemään 
tyyppiin, joista ensimmäinen sisältää 
sellaisia verbien ja substantiivin/ prono- 
minin yhdistelmiä, joissa verbi ilmaisee 
tekemistä tai aktivoimista (make an 
impression, display bravery, reach a 
verdict). Toinen tyyppi käsittää hävit- 
tämistä tai mitätöimistä ilmaisevan verbin 
ja substantiivin yhdistelmät (reject an 
appeal, withdraw an offer, ease tension). 
Kolmas tyyppi leksikaalisia kollokaatiota 
ovat kiinteät adjektiivin ja substantiivin 
(reckless —abandon, a formidable 
challenge, a rough estimate) ja kahden 
substantiivin yhdistelmät (house arrest, 
land reform, aptitude test), ja neljännen 
ryhmän muodostavat substantiivit ja niitä 
kuvailevat verbit (blizzards rage, bees 
buzz/sting/swarm, adjectives modify). 
Viidennen ryhmän kollokaatiot ilmaisevat 
jäsenten muodostamia ryhmiä (a pack of 
dogs, an article of clothing), kuudennessa 
ovat adverbin ja adjektiviin yhdistelmät 
(deeply absorbed, sound asleep) ja vii- 
meisessä — verbin ja adverbin muodos- 
tamat kiinteät sanonnat = (appreciate 
sincerely, affect deeply). 

Sanakirjan hakusanoina toimivat pää- 
asiassa substantiivit, verbit ja adjektiivit, 
mutta muutamia adverbeja, pronomineja 
ja prepositioitakin on niihin sisällytetty 
(about, aboard, beside, inside, either, 

many, neither, none, out, outside, some, 
up). Yksittäisten sanojen merkitys on 
annettu vain siinä tapauksessa, että sanal- 

la on useita merkityksiä (reflection 7. 
Periticisn?] 1. a - on (this is no - on your 
gualifications) [meditation, thought] 2. 
guiet; serious; sober - 3. - on (-s on the 
war) 4. after, on - (on further - she saw 
her mistake)) tai jos ilmaus on puhekie- 
linen (haywire adj. (collog) to go - (”to be 
ruined”)) tai muuten vaikeasti ymmärret- 
tävä (knuckle under v. (Dyintr.) ('to 
submit”) to - to (to - to an aggressor)). 
Kollokaatiotyypeistä annetaan valaisevia 
esimerkkilauseita ja verbien kohdalla 
myös tyypin tunnus, joka viittaa siihen 
kohtaan — esipuheessa, jossa kyseinen 
rakenne on tarkemmin käsitelty. Esi- 
merkiksi viimeisessä esimerkissä oleva D 
tarkoittaa rakenetta sv prep. objekti. 

Sanakirjasta löytyy myös systemaattista 
tietoa eroista englantilaisten ja amerikka- 
laisten käytänteiden välillä sekä mainin- 
toja sanojen erikoismerkityksistä (desk n. 
[counter] 1. (in a hotel) a front (AE), 
reception (BE) - [department'] 2. (at a 
newspaper) a city; copy - [table for 
writing'] 3. to clear one's - 4. a cluttered - 
5. a rolltop; writing - USAGE NOTE: 

In AE copy desk means "local news desk'; 
in BE it means financial news desk'.). 
Sanan käyttöä koskevat huomautukset, 
USAGE NOTES, ovat muutenkin hyvin 
käyttökelpoisia: sanojen merkityserojen 
lisäksi ne antavat tietoa = oikea- 
kielisyysasioista (data n. USAGE NOTE: 
Purists insist on the data are available and 
consider the data is available to be incor- 
rect.) ja mahdollisesti sekaannusta aiheut- 
tavista rakenteista (some pronoun, deter- 
miner 1. - to + inf. (we have - to sell; we 
have -books to sell) 
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2. - of (- of them) USAGE NOTE: The 
use of the preposition of is necessary 
when a pronoun follows. When a noun 
follows, the use of of the limits the mea- 
ning -- we saw some people; we saw some 
of the people whom we had discussed 
earlier.). 

Joidenkin sanojen yhteydessä on myös 
maininta sanan kuulumisesta puhekieleen 
(collog.), sen halventavasta merkityksestä 
(derog.) tai sanan kuulumisesta jonkin 
erityisalan kieleen (comm. lit., med., pol. 
jne) tai muodolliseen kielenkäyttöön 
(formal). Tällaiset tiedot auttavat kirjoit- 
tajaa valitsemaan oikeaan tyylilajiin 
sopivia ilmaisuja tai välttämään toisia 
(screw around v. (collog.) (D; intr.) (to 
fool around”) to - with USAGE NOTE: 
This verb also has an obscene meaning.). 

BBI Dictionary on ennen kaikkea kirjoit- 
tajan ja kääntäjän tai kielentarkastajan 
käsikirja. Tähän menessä on harvoin 
tullut vastaan sellaisia ongelmia, joihin en 
olisi kirjasta löytänyt ratkaisua. Luonnol- 
lisesti käyttö edellyttää sitä, että tietää 
mitä sanaa on etsimässä, varsinainen 
sanakirjahan teos ei ole. Kirja on 
selkeytensä vuoksi helppokäyttöinen ja 
varsinkin kieliopillisia kollokaatioita käsit- 
televästä esipuheen osasta on ollut hyötyä 
sekä kirjoitus- että käännöstöissä. Ainakin 
itse olen sitä mieltä, että tämä kirja kan- 
nattaa kaikkien englantia kirjoittavien ja 
kääntävien hankkia käsikirjastoonsa. 

Helena Valtanen 
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UUSIA ÄÄNITTEITÄ 

ENGLANTI 

BBC YOUR WORLD 
01/91 — What Makes a Great Leader? 
02/91 — Sick Building Syndrome 
03/91 — What on Earth Should We Do about Plastics? 
04/91 — Slavery Compensation 

BBC SCIENCE MAGAZINE 
'1/91 Mozart's Skull 

Designer Enzymes 
Why Stay Simple? 
Geometric Amplitude Factor 

02/91 — Away with the Old 
In with the New ... 
Non-Bauilibrium Thermodynamics - A Fast 
Growing Science 
Fish Go Overboard for Acoustic Haggis 

03/91 — Mission to Saturn 
Leishmaniasis Learns to Resist 
Sail Me to the Moon . 
The Great Archaelogical Debate 

04/91 — Aspirin Sees Off Insects 
The Universe Can Bounce After All 
When Plants Soaked up the Greenhouse Gas 
She Doesn't Know She Knows 

BBC INTERNATIONAL PROFILE 
40. Dr George Carey, Bishop of Bath and Wells, 

Archbishop of Canterbury-Elect 

41. Richard Branson (the owner of the multi- 
million dollar Virgin group) 

TIEDUSTELUT JA TILAUKSET: 941-603 525/MAIJA TUMPPILA 
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OVET AUKI EUROOPPAAN 

KIELIKESKUSPÄIVÄT 19. ja 20.4.1991 
Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi 

Kielikeskuspäivät lähestyvät jälleen. Teemana kansainvälistyminen voi tuntua jo 
loppuun kuluneelta, mutta sen oheisvaikutukset heijastuvat kielikeskusopettajan 

arkeen yhä enenevässä määrin. Tarkoituksena on etsiä vastauksia kysymyksiin, 
millaisia nämä haasteet ovat ja miten niihin olisi vastattava. 

Jo perinteisesti esillä on myös kielikohtaisia - ja yleisimpiäkin - ongelmia. "Onge- 

Imasektioiden" lisäksi on varattu mahdollisuus esitellä ainelaitosten ja kielikeskus- 
ten yhteisopetusta ja opetuskokeiluja postereiden avulla. KKKK on kiinnostunut 
keräämään tietoja ainelaitosten ja kielikeskusten välistä yhteistyötä. Kielikeskusten 

johtajille on lähetetty asiaa koskeva kyselylomake, jonka toivottavasti jokainen 
yhteistyöhön osallistunut /osallistuva täyttää. Sen lisäksi toivomme mahdollisimman 
monen esittelevän hankkeitaan kielikeskupäivillä postereiden avulla. Tarkempia 

tietoja saa Tuija Nikolta (puh. 603 536). 

Palauta sivulla 34 oleva ilmoittautumislomake 15.3. mennessä. Lopullinen ohjelma 

lähetetään ilmoittautuneille maaliskuun lopussa. 

Ohjelmaluonnos 

PERJANTAI klo 12.15 - 13.00 osastopäällikkö Kalervo Siikala: 
Avautuvan Euroopan asettama kielitaitovaatimukset 

klo 13.00 - 13.45 johtaja Liisa Löfman: Tampereen "Intercultural 

communication" -opintojakso 

kahvitauko 

klo 14.15 -> aine- ja kieliopintojen integrointia käsittelevien 
postereiden esittely 

klo 15.00 -> sektiot: 
kielikohtaiset sektiot / johtajien kokous / suomen kieli vieraana 
kielenä: (tasotestien esittelyä) 

LAUANTAI klo 9.00 ongelmasektiot: 

- tuloksellisuuden mittaaminen 
- kurssien pakollisuus/valinnaisuus 

- kielitaidon lähtötaso yliopistoon tultaessa 
- satelliittiohjelmien käyttö opetuksessa 

klo 11 loppukeskustelu  
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Suomen kielistudioyhdistys- 
Finlands 15-lörorförening r.y. 

  

KOKOUSKUTSU 

VUOSIKOKOUKSEEN JA 

KIELISTUDIOPAIVAAN 

Suomen kielistudioyhdistys-Finlands IS-lärarförening r.y.:n 

sääntömääräinen vuosikokous ja sen yhteydessä järjestettävä 

kielistudiopäivä pidetään lauantaina 9. maaliskuuta 1991 

Helsingin yliopistossa, Porthaniassa, osoite Hallituskatu 11, 

Helsinki. 

Ohjelma: 

9.00 - 10.00 Ilmoittautuminen 

10.00 - 11.00 Pentti Turunen (Vantaan OM-keskus) 

Kieliluokka kielistudion vaihtoehtona 

11.00 - 12.00 ' Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 

12.00 - 13.00 Lounas sekä laite- ja materiaali- 

näyttelyyn tutustuminen 

13.00 - 14.00 Pirkko Lindgvist (Turun yliopiston 

kielikeskus) ” 

LABLIB - nopeaa ja täsmällistä tietoa 
oppimateriaaleista 

14.00 - 15.00 Peter Wagner (Helsingin yliopiston 

kielikeskus) 

Saksankielen näytetunti (aiheena 

uutismateriaali) 

Ilmoittautuminen kielistudiopäivään osoitteella Raija Hämelin, 

Kaikurinne 3 as 5, 022830 ESP00, 4.3. mennessä. Voit myös il- 

moittautua puhelimitse 90-803 6426, mieluiten klo 13 - 15 välise- 

nä aikana. Ilmoittautumismaksu mk 50.- maksetaan paikan pääliä. 

Kielistudiopäivään osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä. 

TERVETULOA ! 

Einladung zum Wenkstattgespnräch 

MERKMALE MUNDLICHER KOMMUNIKATION IN 

FINNISCH-DEUTSCHEN KONTAKTSITUATIONEN 

10. — 12. April 1991 

Sphachenzentnum den Univensität Tampene 

Fiir den Workshop werden gesprächsanalytische Beiträge 
erwartet, die an empirischem Material spezifische Merk- 
male miindlicher Kommunikation in finnisch-deutschen 
Kontaktsituationen herausarbeiten. Im Zentrum der Dis- 
kussion soll insbesondere die Auseinandersetzung mit 
Fragen 

= der lokalen und globalen Gesprächsorganisation 

= der Themenbehandlung 

= der Verständnissicherung 

= der Argumentationsstrukturen sowie 

= der Verfahren der Gesprächssteuerung 

stehen. Ausdricklich erwinscht sind daneben Beiträge, 
die aus gesprächsanalytischer Sicht die Konstruktion 
miindlicher Kommunikation in finnisch-deutschen Kontakt- 
situationen in literarischen Texten untersuchen. 

Insgesamt soll der Workshop ein Forum fir den Erfah- 
rungsaustausch hinsichtlich der empirischen Erforschung 
interkultureller Kommunikation bieten. 

DR. JOHANNES SCHWITALLA vom Institut fiir deutsche Sprache 
(Mannheim) ist als Gastreferent eingeladen. 

Veranstalter: Goethe-Institut Tampere und Sprachenzentrum 
der Universität Tampere in Zusammenarbeit mit dem 'miindli- 
chen' Teilprojekt des Forschungsprojektes 'Finnisch-deut- 
Kulturunterschiede in der Wirtschaftskommunikation' 

Workshopleitung: Ewald Reuter / Liisa Tiittula 

Zeit: 30 Min. Vortrag + 15 Min. Diskussion 

Video und Kassettengerät stehen bei Bedarf zur Verfigung. 

Anmeldung auf beiliegendem Formular bis zum 15. März 1991 
an: 

Dr. sc. Liisa Tiittula 

Helsingin kauppakorkeakoulu 

Runeberginkatu 14-16 

00100 Helsinki 

Tel.: 90 - 4313270 

Anmeldeformular S. 35 
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EINLADUNG ZUM WEITERBILDUNGSSEMINAR 

KOMMUNIKATIONSTRAINING IM 

FACHSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT 

12. -— 14. April 1991 

GOETHE-INSTITUT TAMPERE 1 

Pas 'mändliche' Teilprojekt des Forschungsprojektes 'Fin- 
nisch-deutsche Kulturunterschiede in der Wirtschaftskom- | 
sunikation' veranstaltet in Verbindung mit dem Goethe-In- 
stitut Tampere und dem Zentralen Spracheninstitut Jyväs- 
kylä das 0o.g. Seminar mit dem Ziel, in Theorie und Praxis 
* ommunikativen Trainings im fachsprachlichen Deutschunter- 

*'eht einzufihren. Das Seminar soll richtungsweisende Ant- 
-*en auf folgende Fragen geben: 

Nach welchen Gesichtspunkten und mit welchen Metho- 
den können typische Merkmale miindlicher Kommunika- 
tion ermittelt werden? 

Wie können entsprechende Analyseergebnisse metho- 
disch-didaktisch för einen kommunikationsorientier- 
ten Deutschunterricht aufbereitet werden? 

Wie können Gesprächsstrategien im Unterricht geibt 
und entsprechende Trainingsprogramme fiir fachkommu- 
nikative Zwecke abgestimmt werden? 

4. Nach welchen Kriterien können .kommunikative Leistun- 
gen im Unterricht bestimmt, kontrolliert und beur- 
teilt werden? 

Unter methodischer Anleitung sollen Antworten auf diese Fra- 
gen vor allem durch die Beschäftigung mit authentischen Ton- 
band- und Videoaufnahmen erarbeitet werden 

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. 

Dr. Johannes Schwitalla vom Institut fiir deutsche Sprache 
(Mannheim) ist als Gastreferent eingeladen. 

Seminarleitung: Ewald Reuter / Liisa Tiittula 

Anmeldeschlu8: 05. April 1990 

Es wird ein Unkostenbeitrag von 100:- FIM erhoben. 

Fir Unterkunft ist selbst zu sorgen. 

Nach Anmeldung wird ein ausfihrliches Seminarprogramm zuge- 
schickt. 

Weitere Informationen und Anmeldung bei: 

Goethe-Institut Tampere 
Hämeenkatu 14 C 

* 33101 Tampere 
Tel.: 931 - 228982 
Fax : 931 - 228980 

=
 

Anmeldeformular S. 36 
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KIELEN VASTAANOTTO JA KÄSITTELY AIVOISSA 

Kuulon, kognition ja kommunikaation (KKK) tutkimusyksikön 

I koulutuspäivät we 

JA
NT
eI
T 

Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Turun yliopiston Kuulon, kognition ja 
kommunikaation tutkimusyksikkö järjestävät yhteistyössä Kielen vastaanotto ja käsittely 
aivoissa -koulutuspäivät Turussa 3.-5.6.1991. 

Tavoite Koulutuspäivien tavoitteena on antaa monitieteinen kuvaus ihmisen 

kuulojärjestelmän ja aivojen tavasta käsitellä ääntä, erityisesti puhetta. 

Kohderyhmä Äänen, kuulon, puheen ja kielen kanssa työskentelevät (esim. puheterapeutit, 
psykologit, lääkärit, erityisopettajat, toimintaterapeutit, kuulontutkijat, fonee- 

tikot, lingvistit, kognitiotieteilijät, musiikkitieteilijät ja jatko-opiskelijat). 

Vastaavuus Koulutuspäiviä esitetään teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 
seuraaville lääketieteen erikoisaloille erikoisaloille: korva-, nenä- ja 
kurkkutaudit, audiologia, foniatria, neurologia, neurofysiologia, lastentaudit 

ja psykiatria (15 tuntia). 

Koulutuspäiviä haetaan KTL 41 $:n mukaiseksi täydennyskoulutukseksi. 

Erityisopettajille koulutus on VESO-koulutusta, mikäli he osallistuvat myös 
Neurolingvistiikan päiville 29.-30.8.1991. 

Paikka Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan luentosali Internum, 

Kiinamyllynkatu 10, 20520 Turku. 

Osallistumismaksu 800 mk (maksuun eivät sisälly lounaat ja kahvit). 

Matkat ja majoittuminen Finnair antaa osallistujille alennuksen: IT -tunnus 55-0279. 
Osallistujat hoitavat itse majoittumisensa. Täydennyskoulutuskeskus lähettää 
osallistujille luettelon Turun hotelleista vahvistaessaan ilmoittautumisenne. 

Sosiaalinen ohjelma Vastaanotto maanantaina 3. kesäkuuta Rettigin palatsissa. 

Tilaisuus on maksuton. 

Saaristoristeily höyrylaiva s/s Ukkopekalla tiistaina 4. kesäkuuta. 
Risteilyn hinta aterioineen on n. 200 mk /henkilö. Osallistujia mahtuu , 
mukaan 130 henkilöä. 

Seuralaiset voivat osallistua sosiaaliseen ohjelmaan. 

Tilaisuuksiin ilmoittautuminen koulutuspäiville ilmoittautumisen yhteydessä. 

30.4.1991 mennessä oheisella ilmoittautumislomakkeella osoitteeseen: 
Turun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus/Anneli Bergström, 20510 Turku 

Ilmoittautuminen 

tai puh (921) 633 6218 — (ilmoittautumislomake s. 37) 

Lisätietoja TY, Täydennyskoulutuskeskus, suunnittelija Ulla Halkola, 8 

puh (921) 633 6217 
= e 

Suunnittelutyöryhmä Olli Aaltonen (pj), Pirjo Korpilahti (siht.), Matti Laine, Altti Salmivalli, 

Jyrki Tuomainen  
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FOURTH FINNISH CONFERENCE ON NEUROLINGUISTICS 

TURKU 29.-30.8. 1991 

PRELIMINARY PROGRAM 

29.8.1991 

8:30-12:00 Registration 

92:00—10:00 Opening of the Conference 

Matti Laine (Turku University Central Hospital). 
Keynote Address' 

Elisabeth Ahlsen (University of Gothenburg). 
'0:00-12:00 Symposium 1. Experimental studies of mental lexicon 

Robert Jarvella (University of Umeä), Jukka Hyönä (University of 
Turku), Matti Laine (Turku University Central Hospital), Jussi 

Niemi (University of Joensuu). 
12:00—-13:30 Lunch break 

15:30-15:00 Poster Session I 

14:30-15:00 General discussion of the posters 

15:00-15:30 Coffee break 

15:30-17:30 Symposium II. Language functions and evoked potentials 

Olli Aaltonen (University of Turku), Heikki Lyytinen (University 

of Jyväskylä), Risto Näätänen (University of Helsinki), Mikko 

Sams (Helsinki University of Technology) 
17:30-18:30 Meeting of the Neurolinguistics Interest Group of NAL (Nordic 

Association of Linguists). Contact person: Elisabeth Ahlsen 

(University of Gothenburg) 

19:00- Evening Programme 

30.8.1991 

10:00-11:30 Poster Session II 

11:00—11:30 General discussion of the posters 
11:30-13:00 Lunch break 

13:00-15:00 Symposium III. Pragmatic approaches to aphasia 

Anu Klippi (University of Helsinki), Matti Leiwo (University of 

Jyväskylä), Inga-Britt Persson (University of Helsinki), Minna 

Silvast (University of Helsinki) 
Adjournment 

  

FOURTH FINNISH CONFERENCE ON NEUROLINGUISTICS 
TURKU 29.-30.8. 1991 

PRELIMINARY REGISTRATION FORM 

I want to participate in the conference 

Name: 
  

Institution: 

Return address: 
Address: 
  

Matti Laine 
Department of Neurology (720) 
Turku University Central Hospital 
SF-20520 Turku, Finland. 

  

  

ADVANCE INFORMATION WITHOUT OBLIGATION 

Deutsch als Fremdsprache 
an der 

Technischen Universität Chemnitz 
1991 

  

Deutsch lehren - Deutsch lernen 

XVIII. Internationaler Hochschulkurs för Germanistik 

14. Juli bis 3. August 1991 

Deutsche Sprache der Gegenwart (unter besonderer Beräcksichtigung ihrer 
Verwendung in der fach- und berufsbezogenen Kommunikation) und 
didaktisechmethodische Probleme einer fach- und berufsbezogenen Sprachausbildung 

Kursgebiihren / Unterkunft und Verpflegung 

DM 750,- einschlieBlich Unterkunft (Zweibettzimmer) und Frihstick. Fiir Mittag- 

und Abendessen stehen die Mensa und das Universitätsrestaurant zur Verfigung; 

auperdem ist Selbstversorgung möglich. 

Deutsche Sprache in der Alltags- und Fachkommunikation 
Sprachintensivkurs 
11. September bis 10. Oktober 1991 

Teilnehmerkreis 
Studenten und Wissenschaftler aller Fachrichtungen, Interessenten aus Industrie, 
Wirtschaft, Verwaltung und anderen Tätigkeitsbereichen 

Kursgebiihren / Unterkunft und Verpflegung 
DM 1100,- einschlieGBlich Unterkunft (Zweibettzimmer) und Fröhstäck. Fiir Mittag- 

und Abendessen stehen die Mensa und das Universitätsrestaurant zur Verfiigung; 
aupBerdem ist Selbstversorgung möglich : 

Everyday German and German for Special Purposes 

Intensive Course 

September 11 to October 10, 1991 

Participants 
The course is designed for students and professional people from all backgrounds. 
We can also offer specialist tuition for participants working in industry, business or 
in scientific and technical fields 

Course Fee / Accommodation and Board 
DM 1100,- including accommodation (two persons sharing) and breakfast. The 
University canteens are available for other meals. Self catering is also possible. 

Auskunft und Anmeldung / Inguiries, Application 

Technische Universität Chemnitz 

- Deutsch als Fremdsprache - 
PostschlieBfach 964 

D-0-9010 Chemnitz  



    

  

24 STIFTELSEN PEDAGOGISK UTVECKLING — Fo, dning för spräklärare 
Box 30 

S-815 21 TIERP SWEDEN +46-(0)293-133 77 

TOTAL PHYSICAL RESPONSE 

COOPERATIVE LEARNING / SHELTERED ENGLISH 

TEACHING STUDENTS TO LOVE TO WRITE 

med 

  

BERTY SEGAL   
SEMINAR INSTRUCTOR 
BERTY SEGAL is especially gualified to present this seminar. An experienced foreign language teacher... a dynamic 
enthusiastic speaker . She is rated one of the top teacher trainers in the field. She is the author of the highly practical teaching guide 
Teaching English Through Action (also Spanish, German and French versions). Berty has presented numerous seminars for school 

districts, colleges and professional organisations across the United States, and in Canada, Mexico, Japan, China, Switzerland, 
Germany, Holland, Micronesia, Belgium, Sweden, Finland and the Soviet Union. 

Tid 10 - 14 juni 1991 
Plats Lam Kungsängsgatan 12, Uppsala, 3 minuters promenadväg frän järnvägs- och 

usstation 
Schema Dagligen mellan 9.00 och 17.00. Registrering mändag 9.00 - 09.30. Lunch 12.00 - 13.30 
Kursavgift 4000 kr för undervisning, kursmaterial och kaffe för- och eftermiddag. Lunch ingär ej. 

Den som önskar delta enbart under seminariets tre första dagar kan göra sä i män av plats 
för 2550 kr. 

Anmälan och Sänd oss kursanmälan snarast. Betala kursavgiften mot faktura oss tillhanda 
betalning 30 april 1991. 

Till KURSANMÄLAN 
Stiftelsen Pedagogisk Utveckling 
Box 30 

815 21 TIERP SVERIGE 

O Härmed anmäler jag mig definitivt till seminariet med Berty Segal den 10 - 14 juni 1991. Anmälan är bindande. 
O Härmed anmäler jag mig preliminärt till seminariet med Berty Segal den 10 - 14 juni 1991. Definitivt besked kan 

O jag ge senast den ............vuiiiiineniän 1991. 
I män av plats anmäler jag mig definitivt till de tre första dagarna med Berty Segal. 

Första dagens kursbok önskar jag pä 
O Engelska 0] Franska [] Spanska [] Tyska 

Jag undervisar i spräk pä [] mellanstadium 0 högstadium [) gymnasieskola (] komvux [] universitet C]folkhögskola 

O studieförbund —[] spräkföretag — 0] ÖVTIEL.......vuuvuuuueetttenttunteneen 

Nann. 

Adress, 

  
  

Telefon, Underskrift 

O Jag är intresserad av kursen med Berty Segal, men kan inte komma denna gäng. Var vänlig informera mig inför nästa kurstillfälle! 

Pregram Committee: Organizing Committee: 

M.AK. Halliday (Convenor) Fred C.C, Peng (Convenor) 
Fred C.C. Peng Akiko Ueda 
Akiko Ueda John C. Maher 

Rugaiya Hasan Noboru Yamaguchi 

Christian Matthiessen Sadao Ashiwara 
Shunichi Segawa 

Minoji Akimoto 

EIGHTEENTH INTERNATIONAL SYSTEMIC CONGRESS 
International Christian University, Tokyo, Japan, July 29 - August 2, 1991 

Second Circular 

of the 
Eighteenth International Systemic Congress 

Call for Papers 

DECEMBER 1990 

Concerning the Congress 

The Eighteenth International Systemic Congress in 1991 will take place in Tokyo, Japan, at 

the International Christian University from July 29th to August 2nd. There has been a 

regrettable delay in the distribution of the 1st Circular of July, 1990, through no fault of 

the Organizing and Program committees. We are launching, therefore, a supplementary 

Call for Papers. It is hoped that those members who receive this supplement - along with 

the Christmas mail - will respond enthusiastically to this call and submit their abstracts 

at the earliest opportunity. The Program Committee have been informed of this action and 

with the agreement of Dr. Halliday, the new deadline for Abstracts will be March 31, 

1991. 
  

The Program Committee has organized a schedule which is slightly different from previous 

years. The sessions will be of three kinds: (1) General Sessions, (2) Thematic Sessions, 

and (3) Plenary Sessions. (1) The General Sessions will take place each day from Monday 

lo Friday, morning and afternoon. Papers will normally be allocated 40 minutes, to allow 

30 minutes for presentation plus 10 minutes for discussion. (2)The Thematic Sessions 

will take place simultaneously with the General Sessions (Monday to Friday, morning and 

afternoon), with ONE theme running throughout each day. The tentative plan for these 

sessions is as follows: 

Themes 

Monday Computational Linguistics 

Tuesday Asian Languages 

Wednesday Educational and Clinical Linguistics 

Thursday Lexicogrammar and Semantics 

Friday Text and Discourse 

Each Thematic Session will be run by a Convenor, who will organize the activities for the 

day. — These may be of varied kinds: = general discussion, panel discussions, papers, 

demonstrations, etc. (3) The Plenary Sessions will take place each day from Monday to 

Thursday, in the evenings. 

Contributions are invited for (1) General Session or (2) Thematic Sessions. To propose a 

paper for a General Session, please submit a title, plus an abstract of 200 to 300 words. 

A K TTT TA Att! IIN 
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To propose an activity of any kind for a Thematic Session, please submit on a separate 

sheet details. of the topic, a suggested format, and an indication of the part you would bc 

prepared to play and name(s) of the participants(s). For example, 

Topic: "Systemic Accounts of the Clause in Chinese" 

Format: "general discussion" 

I would be prepared to lead such a discussion 

Name(s) of Participant(s): John Doc and Jane Smith 

Please also indicate which of the Thematic Sessions you are proposing the activity for (c.g. 

"Asian Languages"). If you think the activity might be appropriate for more than one of 

the Thematic Sessions you could suggest alternatives (e.g. "Asian Languäges or 

Lexicogrammar and Semantics"). — All offers of contributions should be sent to the 

Chairman of the Congress (Prof. Fred C. C. Peng). Offers of papers for General Sessions 
will be considered by the Program Committee. —Suggestions for activities for the Thematic 

Sessions will be passed on by ihe Program Committee to the Convenor(s) concerened, who 

will work out the day's program of activities in consultation with the Program Committee. 

The deadline for submission of proposals is March 31, 1991. We will inform you as soon 

as a decision about your proposal has been made. If you necd to have an early decision in 

order to apply for a grant, or for a passport or visa, please indicate "Early Decision 

Needed" on your proposal. 

Proceedings 

The Proceedings of the Congress will be published as a special issue of Language Sciences 

by Pergamon Press under the editorship of Michael A. K. Halliday and Fred €. €, Peng. 

Authors whose manuscripts' are accepted by the Editorial Board of the journal will be 

notified after the Congress. All speakers are, therefore, reguested to submit their revised 

and final manuscripts in guadruplicate by October 31, 1991, so that the Proceedings can 

appear in the spring or fall of 1992 as a special double issue. 

Concerning the Fee Payment 

Since the bank charges a high commission for each remittance from abroad, you are kindly 

reguested to pay the registration fee on July 28 or July '29, 1991 or —carlier (July 22 to 

27, 1991) if you intend to take part in other activities at ihe International Christian 

University. However, you are also reguested to indicate your participation by returning 

the pre-Registration form to the address below, so that we can have an idea of how many 

people will attend the Congress. The Registration Fee per person is: Y30,000 for 

professionals = or Y20,000 for students. Subsidy for participants from overseas may be 

available by application, especially when they present papers at the Congress. 

Concerning Congress Site and Facilities 

(1) The Congress Site 

The International Christian University campus is located in Mitaka, which is within the 

Greater Tokyo Area. Accommodation arrangements can be made at hotels in Mitaka and the 

neighboring Kichijoji near the university. Participants from overseas will arrive at the 

Narita New Tokyo International Airport. — Directions to Mitaka and Kichijoji will be 

provided for those coming from overseas later. Access to the university campus is very 

convenient by way of a bus from Mitaka train station which goes: into the campus, or 

another from Kichijoji train station which stops in front of the the campus. Detailed 

  

s paps about the campus facilities, group fares from abroad and local transportation 
will be sent only to those who have returned the pre-Registration form provided here. 

(2) Social Program 

Sightseeing trips — can be arranged for interested — overseas participants and their 
PT je persons. Following the conference we are able to arrange a tour in Tokyo 
and 1is vicinities, such as Nikko, Hakone, and Kamakura, or a tour to Kyoto and Nara if 
enough people apply. 

Hotel Information 

Kichijoji Tokyu Inn, 1-6-3 ichijoji Toi Kiehijoji Dai-icki Hotel, 2-4-14 
Kichijoji Minamicho, Musashino- joj Kichijoji Honcho, Musashino-shi, 
shi, 180, Tokyo, Japan 180 3 » Tokyo, Japan 
Telephone: 0422-47-0109 Telephone: 0422-21-41 1 

Single room A Y 8,900 Si I ä ngle room A Y 11,706 
m room B Y 9,300 Single room B Y 12,242 
win room Y 13,300 Double room Y 16,995 

Dauble room Y 13,300 Twin room A Y 19,261 
Deluxe room Y 24,300 Twin room B Y 20.394 
(all prines not including tax) (all prices including tax) 

Concerning ICU LSSI and LSAJ 

K= yy Congress will lake place after the annual ICU Language Sciences Summer 
tu itute (ICU LSSD, which is part of the University's Continuing Education Program, and 
a pys = Of ihe Language Sciences Association of Japan (LSAJ), which will 

30 be held ai ihe Internatioms! Christian University from July 27-28, 1991. You are 
welcome to attend both the Institute and the Conference, provided tuition and fees are 
paid. he course offerings of the ICU LSSI and fi + 14 H a 

i 
; a | v he aculty to teach them are tentatively 

(1) Grammar (Christian Matthiessen) 
(2) Phonology (M.A.K. Halliday) 
(3) Computational Linguistics (John Bateman) 
(4) Sociolinguistics (Rugaiya Hasan) 
(5) Discourse Analysis (Peter Fries) 
(6) Educational Linguistics (to be arranged) 
(7) Corpus Studies and Lesirology (John Sinclair) 

As a preface to the Systemic Congress, the Faculty members for: this year's Institute and 
the keynote speakers for the Conference will all be systemicists. If you wish to present a 
paper at the Conference, please submit an abstract between 100 and 200 Words as el to 
the Congress chairman at ihe address indicated below. — Any topics pertaining to the 
language sciences are acceptable. The Proceedings of ihc Canference will be published by 
Bunka Hyoöron of Hiroshima. If you are interested in both the LS9: an4g the LSAJ please 
contact Dr, Fred C.C. Peng for further information. 

Pre-registration form on p. 38 
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III 

TESOL 
MEDITERRANEAN 

INSTITUTE 
SUMMER 1991 
ESADE, Barcelona, Spain 

A 
WW 

Session 1: July 1st-12th 
Session 2: July 15th-26th 

Richard Allwright, Celia Alvarez, Lyle Bachman, Leslie Beebe, Keith Brown, Oay Brookes, 

Ken Cripwell, Scott Enright, David Eskey, Chris Kennedy, Pamela Martin, Michael McCarthy, 

Ulrike Meinhof, John Norrish, David Nunan, Jack Richards, Jackie Schachter, 

Richard Schmidt, Michael Stubbs, Macey Taylor, Anita Wenden, Henry Widdowson, Penny Ur. 

     

  

For information, contact: 

TESOL Mediterranean Institute 

ESADE 
Avda. de Pedralbes, 60-62 
08034 Barcelona - Spain 
  

International telephone number: 34 (Spain) 3 (Barcelona) 203-6404 

International fax number: 34 (Spain) 3 (Barcelona) 204-8105     
  

  

DEUTSCH IN ÖSTERREICH 29 
UNIVERSITÄT KLAGENFURT/AUSTRIA 

SPRACHKURS- 
PROGRAMM 

FRUHJARHR 1991 

  

Sprachkurse in Klagenfurt 
4 Wochen 

  

Termine: 4. Februar bis 1. März 
4. März bis 29. März 
8. April bis 3. Mai 

Kurspreis: = S 5.200.- 

SOMMER 1991 

Sprachkurse in Klagenfurt 
4 Wochen 

  

Termine: 8. Juli bis 2. August 
5. August bis 30. August 

Kurspreis: = 6S 6.300,- 

Sprachkurse in Pörtschach 
3 Wochen 
  

Termine: — 27. Mai bis 14. Juni 
17. Juni bis 5. Juli 

8. bis 26. Juli 
29. Juli bis 16. August 
19. August bis 6. September 
9. bis 27. September 

Kurspreis: S 4.700,— 

HERBST 1991 

Sprachkurse in Klagenfurt 
4 Wochen 

  

Termine: 30. September bis 25. Oktober 
4. November bis 29. November 

Kurspreis: = öS 5.200,— 

  

, Deutsch in Österreich" 
Universität Klagenfurt 
UniversitätsstraBe 67 - A-9020 Klagenfurt/Austria 

   



  

  

FACHSEMINAR 
UNIVERSITÄT KLAGENFURT 
  

Universität Klagenfurt 
UniversitätsstraBe 67 - A-9020 Klapenfurt/Austria 

ÖSTERREICH IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT 

Literatur — Geschichte — Landeskunde i 

Termin: 15. bis 24. Juli 1991 

Preis: öS 5.700;- 

Fortbildungsseminar fiir Deutschlehrer, Studenten, Germanisten und Historiker 
an Schule und Universität 

Programm: 

e Geschichte und Landeskunde im Uberblick 

e Die Kultur der Habsburgermonarchie 

e Jahrhundertwende — Ansätze der Moderne in Literatur, Musik, Architektur, 
Kunst und Philosophie 

Literatur und Erster Weltkrieg 

e Kultur und Zeitgeschichte: Erste Republik, Biirgerkrieg, AnschluB, Literatur 
und (Austro-) Faschismus 

Österreich 1938 bis 1945: Emigration, Kollaboration, Widerstand 

o Die kulturelle und politisehe Situation nach 1945: Kontinuitäten und Neube- 
ginn 

o Österreichische Literatur der Gegenwart 

e Neben kanonisierten Texten der Hochliteratur (Grillparzer, Nestroy, Lenau, 
Stifter, Hofmannsthal, Schnitzler, Kraus, Trakl, Broch, Musil, Celan, Canetti, 
Bachmann, Bernhard, Handke) werden auch weniger bekannte, aber repräsen- 
tative Autoren analysiert. 

Durchfihrung: 

Literaturwissenschaftler und Historiker 

Rahmenprogramm: 

o Verfilmungen österr. Literatur e Informationsabend 
e Besuch des Musil-Archivs Klagenfurt & Halbtagesausflug durch Kärnten 

mit Besuch von Kulturstätten 

e AuBerdem wird die Teilnahme an spezifischen Kulturveranstaltungen in Kärn- 
ten (Schwerpunkt: Theater, Musik) am Wochenende organisiert. 

Unterkunft: 

Unterbringung in einem Studentenheim. 
Einbettzimmer mit Dusche/WC; Friihstiick Preis: öS 1.650,— 

  

  

FACHSEMINAR 31 
UNIVERSITÄT KLAGENFURT 
Universität Klagenfurt 
UniversitätsstraBe 67» A-9020 Klagenfurt/Austria 

LESEVERSTEHEN - HÖR VERSTEHEN - SEHVERSTEHEN 

Termin: 29. Juli bis 7. August 1991 

Preis: öS 5.700,— 

Fortbildungsseminar för Deutschlehrer, Studenten und Germanisten an Schule 
und Universität 

Programm: 

e Arbeit mit alltäglichen Gebrauchstexten und Textsorten 

o Arbeit mit Medientexten (Zeitung, Hörfunk, Fernsehen: journalistisehe 
Textsorten) 

e Einfache literarisehe Texte: Textbetrachtung und Textanalyse 

o Texte der Kinder- und Jugendliteratur 

e Arbeit mit Hörverständnistexten aus dem Hörfunk 

o Figenproduktion von Hörtexten mit Kassettenrecorder 

e Arbeit mit (Ausschnitten aus) Filmen und TV-Sendungen 

e Hörverstehen und Sprechen 

e Aufbau des Hörverständnisses (Fremdsprachenwachstum) 

e Informationsblock iiber österreichische Landeskunde 

Österreichisches Deutsch 

Die Teilnehmer erhalten: 

o Sammlung einfacher literarischer Texte, v. a. aus der österreichischen Literatur 

e Texte der Kinder- und Jugendliteratur, nach Altersstufen gegliedert 

e eine Videokassette mit Unterrichtsbeispielen 

e eine Hörkassette mit Unterrichtsbeispielen 

Im Seminarpreis enthalten: 

o Sceminarmaterialien einschlieBlich Kassetten 

e Kärntenausflug 

Durchfiihrung: 

Fremdsprachendidaktiker und Fachleute fir Lehrerausbildung und -fortbildung 
von österreichischen Universitäten 

Rahmenprogramm: 

e Ausflug durch Kärnten mit Besuch von Kulturstätten 

e Besuch des Operettensommers Klagenfurt 

e Besuch von spezifischen Kulturveranstaltungen in Kärnten 

Unterkunft: 

Unterbringung in einem Studentenheim. 
Einbettzimmer mit Dusche/WC; Frähstäck Preis: öS 1.650,—  
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BRITISH COUNCIL 1991 
Summer schools in Britain for teachers of English 

Course 

9101 

9102 

9103 

9104 

9105 

9106 

9107 

9108 

9109 

9110 

9111 

9112 

9113 

9114 

9115 

23 June - 12 July (Edinburgh) 
Skills for teacher training ; 

1 July - 19 July (Aberdeen) 
Contemporary issues in English language and literature | 

4 July - 23 July (Leeds) 
Communicative approaches in English language teaching 

7 July - 27 July (Plymouth) 
Teaching English for specific purposes 

7 July - 26 July (Nottingham) 
Practical classroom methods and materials production 
for the teaching of English 

8 July - 27 July (Brighton) 
Teaching and learning English through radio, television 
and computers 

8 July - 27 July (Newcastle-upon-Tyne) 
Exploring spoken English: implications for proficiency 
and classroom use 

8 July - 27 July (Durham) 
Working with authentic materials and human resources in 
the EFL classroom 

14 July - 2 August (Leeds) 
Teaching English to young learners 

15 July - 2 August (Swansea) 
Current English usage: applications for the classroom 

22 July - 10 August (Chester) 
Practical explorations in resources, materials and methodology 

29 July - 16 August (Lancaster) 
Teaching and testing in the communicative classroom 

29 July - 17 August (London) 
Contemporary British theatre and drama methods in English teaching 

29 July - 17 August (Cambridge) 
Developing teacher training expertise 

5 August - 24 August (Stirling) 
An introduction to self-directed learning 

The course fee is £1,195 and this includes the cost of all aspects of the programme 
and full board accommodation. 
For application forms and further information please contact The British Council, 
Erottajankatu 7, 00130 Helsinki (90-640 505). The closing date for applications in 
Helsinki is 22 March 1991. 

  

Maire Mäkinen from Helsinki University Language Centre reports on the 2nd 
NELLE (Networking English Language Learning in Europe) Conference in 
Maastrich, Holland, 23.-25.11.1990, and on her visit to CRAPEL in Nancy, France. 
NELLE is an umbrella organisation of organisations and institutes involved in the 
teaching of English (and other languages) in Europe. It arranges conferences and 
workshops, and assists the development of teaching materials and methods, teacher 
training and further education. The theme of the Maastricht conference was "Breaking 
through Barriers", and the main speaker was Prof. David Crystal. The 44 lectures and 
presentations given by participants from all over Europe covered a wide range of 
subjects from the impact of the political changes in Eastern Europe on language 
teaching to specific methodological guestions in classroom instruction. After the 
conference, Mäkinen visited CRAPEL, a research centre for applied linguistics and 
language teaching attached to the University of Nancy. The 25-ycar-old "reseach club" 
has 15 members, all of whom have permanent posts at different departments of the 
university, but who do reseach and publish their results within the framework of 
CRAPEL. Reseach findings are published in Mölanges P6dagogigues, the journal of 
the centre. Mäkinen discusses in detail the self-study facilities of the centre, and 
makes suggestions concerning the renovation of the self-study laboratory of Helsinki 
Language Centre. 

Pirkko Muikku-Werner and Hannele Dufva from the Language Centre for Finnish 
Universities also report on their visit to CRAPEL in December 1990. They discuss the 
research projects of the centre which combine teaching with theory formation. 
According to Professor Philip Riley, pedagogics and teacher training have received too 
little attention in France. One of the main objectives of the researchers is to find an 
optimal teaching method for the needs of a particular learner in a particular situation 
instead of automatically applying one method or "ideology" of teaching. The present 
research projects concentrate on the teaching of writing in a foreign language, 
teaching a foreign language to beginners, cross-cultural communication, language 
acguisition, and sclf-study. Richard Duda teaches and studies writing, with an 
emphasis on both macro and micro structures. Emmanuelle Carette is taking part in 
a project which studies the learning of French by employees of an international 
company and their families. One of the research groups is planning and developing 
teaching materials aimed at increasing the cultural competence of language learners. 
Self-study materials for adults were introduced by Sophie Bailly: these materials are 
tailored by the teacher to meet the needs of individual students who are also taught 
how to study independently. Harvey Mouldon is also involved in self-study: he has 
planned and supervised an English course for students of administrative data 
processing which includes instruction both in groups and on an individual basis. Self- 
study facilities are provided by the University of Nancy, and CRAPEL has the 
technical facilities for producing teaching materials. According to Michel Cembalo, 
CRAPEL is interested in developing the use of cable TV and Minitel in language 
teaching, but at the moment they lack financing for the proposed projects. In sum, 
CRAPEL is an active, verstile, and cooperative reseach community whose work merits 
attention. 
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ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

Ilmoittaudun KIELIKESKUSPÄIVILLE 19. ja 20.4.1991 Jyväskylässä 

Nimi 
  

Laitos 
  

Osoite 
  

  

Puhelin 
  

Esittelen opetustani posterin avulla 

Ideoita ongelmasektioiden teemoiksi: 
  

  

Osallistumismaksu 150,- (sisältää kahvit ja iltapalan) pyydetään maksamaan tilille 
Jyväskylän yliopisto, Postipankki TA 17—+10=1; tiedotusosassa on mainittava sanat 
"KKKK / kielikeskuspäivät". 10 17 

Osallistujien on itse varattava majoituksensa. Yksi mahdollisuus on hotelli Alba, 

joka sijaitsee aivan kokoontumispaikan vieressä. Sieltä on alustavasti varattu 

KKKK:n nimellä 20 kahden ja 10 yhden hengen huonetta. Olkaa kilttejä ja 

mainitkaa asiasta huonetta varatessanne. Ennakkovaraus on voimassa vain 15:nteen 
maaliskuuta asti. 

TERVETULOA! 

Ilmoittautumiset 15.3.1991 mennessä osoitteella: 
Pirkko Muikku-Werner 

Korkeakoulujen kielikeskus 

Jyväskylän yliopisto 
PL 35 
40101 JYVÄSKYLÄ 

Anmeldeformular 

Einsenden an: 

Dr. sc. Liisa Tiittula 

Helsingin kauppakorkeakoulu 

Runeberginkatu 14-16 

00100 Helsinki 

Tel.: 90 - 4313270 

Fax : 90 - 4313217 

( ) Hiermit melde ich mich zum Werkstattgespräch 

MERKMALE MUNDLICHER KOMMUNIKATION IN FINNISCH- 

DEUTSCHEN KONTAKTSITUATIONEN an. 

Der Titel meines Beitrages lautet: 

  

  

  

Meine Ausfiihrungen beziehen sich auf folgende Datenguelle: 

  

  

  

Fir meinen Beiträg benötige ich 

() einen Diaprojektor 

() eine Videoanlage (VHS) 

() ein Kassettenabspielgerät 

() einen Tageslichtprojektor 

NAME vuona 888 018 riot J tiet 10 TTS O TTT Kee 5 KN 15N IN ST KIEN IK 6 

ANSCHRIFT(EN): ...... LEE SME EMU & RUK GAIN KIKKA 0 TS a SKIN 

Tolit saasuoasaKmAaN vaa aumsaanan PORI ava eNN PKT EISE ovan g 

Fir meine Unterkunft sorge ich selbst. 
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Anmeldeformular 

Einsenden an: 

GOETHE-INSTITUT TAMPERE 
Hämeenkatu 14 C 
33101 Tampere 
Tel.: 931 - 228982 
Fax : 931 - 228980 

( ) Hiermit melde ich mich zum Weiterbildungsseminar 

KOMMUNIKATIONSTRAINING IM FACHSPRACHLICHEN DEUTSCH- 

UNTERRICHT 

vom 12.-14. April 1991 am Goethe-Institut Tampere an. 

Den Unkostenbeitrag von 100:- FIM werde ich bei Semi- 
narbeginn entrichten. 

DISNSTanSEhtLEti e om 0 mm musa e Gin 030 208 ehä aie ile join TäiTä jose ta76 Ore 10 ja 

Tel KRK VamKESMWaMa LAKU mammona au $MIKESIK IE KS Via Tä W 

PEIVATANSENLIEE 10:00:00) 01910100 1105 1710 10101010 000 ava Hap jo Kees eaaenenn 

Tämä SmevsäEäSaKEEä is sETOEÄN 

För meine Unterkunft sorge ich selbst. 

  

      

  

         
     

  

   

  

  

  

  

  

  

    

  
  

TURUN YLIOPISTO ILMOITTAUTUMISKORITI 

Täydennyskoulutuskeskus — Päivämäärä: 

NL 
— 1 KIELEN VASTAANOTTO JA 

G KÄSITTELY AIVOISSA 

Nimi 

Työpaikka 

Oppiarvo/toimi 

Osoite O kotiin O työhön 

Postinro Postitmp 

Puh. työhön Puh. kotiin 

Sosiaaliseen ohjelmaan osallistuminen: Kyllä Avec 

Vastaanotto Rettigin palatsissa 3.6.1991 

Saaristoristeily höyrylaiva s/s Ukkopekalla 4.6.1991 

    Ilmoittautumiskortti pal aan 30.4.1991 ä osoitti 

TURUN YLIOPISTO 
Täydcnnyskoulutuskeskus/ 
Anneli Bergström 

TURUN TYÖVÄEN SÄÄSTÖPANKKI 

Pispalantie 7 

20510 Turku   
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PRE-REGISTRATION FORM for the Eighteenth International Systemic Congress (Please 

print or type) 

1. Name 
  

(surname) (given name) 

2. Professional Title 
  

3. Affiliation: 
  

4. Mailing address: 
  

  

  

5. Telephone number : (office) 
  

6. Names of Accompanying Person(s) 
  

7. Author(s) and the Title of Paper 

  

  

    
8. Send me further information on LSSI and/or LSAJ [] 

9. 1 would like to stay at the following hotel; 
Kichijoji Tokyu Inn [] room type: 

Kichijoji Dai-ichi Hotel [ ] room type: 

I would like further information about optional accommodations. [ ] 

| 10. Date : > — Signature 

Please return this form to the Chairman of the 18-ISC 1991, Prof: Fred C. €. Peng, at the 
| address below. 

International Studies, International Chnlaitan University, 10.2, 3-chome Osawa, Mitaka, 

Tokyo, 181, Japan; Office Tel.: 0422-33-3205; Home Tel.: 0422-33-3546; 

University Fax No: 81-422-33-9887; Cable: INCHRISTUN MITAKA.  



 
 

   


