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Bevezető 

 

A német nyelvet tanuló diákok első németországi látogatásuk során szembesülnek azzal a 

problémával, hogy teljesen más anyanyelvi beszélőkkel kommunikálni, mint németet tanuló 

diákokkal vagy a némettanárral. A német nyelv különböző változatainak – amelyeket a 

mindennapokban használnak – következtében  a németet tanuló diákok nem ismerik fel 

azokat a szerkezeteket és szavakat, amelyek a német nyelv standard változatából már 

ismerősek számukra. Így az első találkozás anyanyelvi beszélőkkel, azzal a megállapítással 

végződik, hogy habár nyelvtudásuk megfelelő mégis keveset értenek meg az anyanyelvi 

beszélők közléseiből, mivel a nyelvi valóság a német nyelvű országokban nem felel meg 

annak a normalizált írott nyelvnek, amelyet a német nyelvoktatás keretében elsajátítottak.  

A kommunikatív fordulat óta az idegennyelv-oktatással szemben állított alapvető elvárás az 

autentikusság és a szituációnak megfelelő nyelvhasználat közvetítése. A német nyelvoktatás 

látszólag nem felel meg ennek az elvárásnak.  

Bachmann-Stein (2013) abban látja a probléma forrását, hogy a német mint idegennyelv-

oktatás eleve nem lehet autentikus, hiszen a németet tanuló diákokat összeköti egy közös 

nyelv, amelyet mind jobban beszélnek, mint a célnyelvet, valamint tanórákon az idegen 

nyelv használatát többnyire a tanítási szituáció határozza meg nem pedig valódi 

beszédhelyzetek. Vorderwülbecke (2008) német nyelvkönyveket és nyelvtankönyveket 

vizsgált és arra az eredményre jutott, hogy íróik kevés figyelmet szentelnek a beszélt nyelv 

tulajdonságainak és a német nyelv közvetítése mindig egyet jelent a német nyelv standard 

változatának közvetítésével, miközben erre semmiféle utalás nem szerepel a könyvek 

előszavában. Fiehler (2013) álláspontja az előzőekéhez hasonló, ezért azt tartaná helyesnek, 

ha a nyelvtanulókat felvilágosítanák tanáraik arról, hogy a németórák keretében csakis 

kizárólag a német nyelv normalizált írott változatát fogják elsajátítani.  

Günthner, Wegner és Weidner (2013) véleménye szerint a probléma forrása abban rejlik, 

hogy a német nyelvet a német nyelvű országokon kívül nem anyanyelvi beszélők, hanem 

olyan tanárok tanítják, akik a németet szintén idegen nyelvként elsajátították el, és ezért 

nyelvtudásuk a német nyelv standard változatára korlátozódik. Ha pedig ezen tanárok közül 

néhányan nyitottak lennének arra, hogy tanítványaikkal megismertessék az autentikus 

német nyelvet, a félelmük attól, hogy a német nyelv változatainak sokfélesége 

összezavarhatja a diákjaikat, visszatartja őket ettől. Ugyanerre a következtetésre jutott 

Knipf-Komlósi (2018) a némettanárok körében végzett kérdőíves felmérésének eredményei 
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alapján: A felmérésben résztvevő tanárok túlnyomó többsége pozitívan áll ahhoz, hogy 

különböző nyelvi változatok beépüljenek a tananyagba, viszont saját bevallásuk szerint nem 

képesek közvetíteni ezt a tartalmat a diákok számára.  

 

 

Kutatási célok és módszerek  

 

A beszélt nyelv tulajdonságainak tudatosítása, valamint a beszélt és az írott nyelv mediális 

és koncepcionális szinten történő megkülönböztetésének képessége feltétele az autentikus 

nyelv közvetítésének. Mivel a medialitás és a koncepcionalitás közötti különbség szerepe a 

német mint idegennyelv-oktatásban egy kevésbé kutatott téma Magyarországon, a kutatás 

célja információkat és egy empirikus vizsgálaton alapuló áttekintést adni arról, hogy hogyan 

oldják meg a német nyelv oktatása során azt a problémát, amit írásbeliség és a szóbeliség 

megkülönböztetése mediális és koncepcionális szinten okoz. Ennek a feltárására a 

trianguláció a megfelelő módszer. Az exploratív jellegű kutatás – amely magában foglalja 

a tantervek elemzését, egy kérdőíves felmérést, valamint némettanárokkal készített 

interjúkat – adatokkal szolgál arról, hogy a német mint idegennyelv-oktatásban és a német 

nemzetiségi oktatásban különbséget tesznek-e a szóbeliség és az írásbeliség között mediális 

és koncepcionális szinten is, hogy hogyan kezelik ezt a problémát a tantervek, hogyan 

dolgozzák fel a témát a tanórán és hogy mit gondolnak a témáról ill. a problémáról a diákok 

és a tanárok.   

 

 

A dolgozat felépítése 

 

A dolgozat két fő részre, egy elméleti és egy empirikus részre tagolódik. Az első, teoretikus 

részben (lsd. 2. fejezet) a szakirodalomból kiindulva kerül bemutatásra a koncepcionális és 

mediális írásbeliség és szóbeliség modellje (Oesterreicher/Koch 2016), valamint annak 

kibővítése (Dürscheid 2016), a beszélt nyelv jellemzői és szerepe a különböző idegennyelv 

tanítási módszerekben és a beszélt-nyelv kutatás és a német mint idegenynyelv-oktatás 

közötti kapcsolódási pontok. A fejezetet a német mint idegen nyelv és a német mint 

nemzetiségi nyelv oktatásának magyarországi helyzetének a bemutatása zárja le. A 3. 

fejezet részletesen ismerteti a kutatás módszereit, a kutatási kérdéseket, és a tantervek 
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elemzésének eredményeit, amelyek a hipotézisek megfogalmazásának alapjául szolgáltak.  

A hipotézisek megfogalmazása és indoklása után, következik az  online kérdőív és a 

strukturált interjú bemutatása.  Az adatok kiértékelésére a 4. fejezetben kerül sor, míg az 5. 

fejezet tárgyalja a hipotézisekre adható esetleges válaszlehetőségeket. Végezetül pedig a 

kiinduló kutatási kérdések megválaszolásával a kutatási eredmények és a dolgozat 

összefoglalására kerül sor, valamint az eredmények és következtetések tükrében egy 

kitekintésre (6. fejezet).  

 

 

Eredmények, következtetések  

 

A dolgozat témája a medialitás és a kocepcionalitás kérdésköre a magyarországi német mint 

idegen és német mint nemzetiségi nyelv oktatásban. Az exploratív jellegű vizsgálatok során, 

először a tantervek elemzésére került sor, majd a kérdőíves felmérésre 12. osztályos tanulók 

körében, végezetül pedig interjúk  készítésére a megkérdezett diákok tanáraival. 

Az első kutatási kérdés arra vonatkozott, hogy a német mint idegen nyelv oktatásra és a 

német mint nemzetiségi nyelv oktatására vonatkozó tantervek, milyen célokat fogalmaznak 

meg a mediális és koncepcionális szóbeliség és írásbeliség különbségeivel kapcsolatban. A 

tantervek elemzése alapján megállapítható, hogy habár az autentikus nyelv közvetítését 

elvárásként fogalmazzák meg, nem tartalmaznak explicit tanítási célokat a medialitással és 

a koncepcionalitással kapcsolatban, továbbá nem határoznak meg fejlődési szakaszokat a 

beszélt és az írott nyelv mediális és koncepcionlális megkülönböztetésére, valamint a 

beszélt nyelv jellemzőinek tudatosítására vonatkozóan. A német mint idegen nyelv 

oktatására vonatkozó tantervek nem tartalmaznak elvárásokat a beszélt nyelv jellemzőinek 

közvetítésével kapcsolatban. Elvárásként kizárólag a német beszélt nyelv megértését 

fogalmazzák meg.  

A kétnyelvű német nemzetiségi oktatás dokumentumainak elemzése során fény derült arra, 

hogy a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának (MNÁMK) 

Német-Magyar Tagozatának a Német nyelv és irodalom tantárgy tanítására vonatkozó 

speciális tantervében a többi vizsgált tantervvel szemben a témakörök között szerepel a 

„Beszélt és írott nyelv” témakör „Szókincs és mondatszerkezet” súlyponttal. Ennek 

következtében a beszélt nyelv jellegzetességeinek lexikai és szintaktikai szinten történő 

közvetítésével szemben elvárásokat támaszt a Német-Magyar Tagozat tanterve – konkrét   
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tanítási célok és fejlődési szakaszok megadása nélkül. Továbbá a Német-Magyar Tagozat 

tanterve azzal is kitűnik a tantervek sorából, hogy a kétnyelvű német nemzetiségi oktatás 

tantervével szemben, a beszédirányítási stratégiákon és a visszajelzéseken (feedback-

jelzések), valamint a szociolingvisztikai szempontok figyelembe vételén túl a nyelvi 

heterogenitásból indul ki és a pluricentricitást, és a nyelv diatopikus, diasztratikus valamint 

diafazikus dimenziójának figyelembe vételére irányul – szintén konkrét tanítási célok és 

fejlődési szakaszok megadása nélkül. Ezen okoknál fogva a Német-Magyar Tagozat diákjai 

a külön kutatási csoportot képviseltek. Így a három kutatási csoport a következőképpen 

alakult: 

1.) Német nyelvet idegen nyelvként tanuló diákok (103 fő) 

2.) Német nemzetiségi nyelvet tanuló diákok (83 fő) 

3.) A Német-Magyar Tagozat diákjai (25 fő) 

A második kutatási kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan viszonyulnak a tanulók a mediális 

és koncepcionális szóbeliség és írásbeliség megkülönböztetésének problémájához. A 

kérdőíves felmérés eredményeinek tükrében elmondható, hogy mindhárom vizsgálati 

csoportban a tanulók több mint 70%-a rendelkezik pozitív ill. nagyon pozitív attitűddel az 

autentikus nyelvhasználattal szemben, mivel fontos számukra, hogy a mindennapi szóbeli 

és írásbeli online kommunikációban német anyanyelvi beszélőkkel részt tudjanak venni.  

Továbbá a kérdőíves felmérés résztvevői mind az írott, mind a beszélt nyelvet pozitívan 

értékelték, sőt mindhárom vizsgálati csoportban a beszélt nyelvet valamivel kedvezőbben 

értékelték, mint az írott nyelvet. Fontos azonban megjegyezni, hogy a résztvevők autentikus 

nyelvhasználattal szembeni pozitív attitűdje ellenére, azoknak az aránya, akik nyelvi 

példaképként anyanyelvi beszélőkre tekintenek, csupán 40%-kal a Német-Magyar Tagozat 

tanulóinak körében volt a legmagasabb. A sikeres kommunikáció feltételei közül az 1. és a 

2. vizsgálati csoport tanulói (németet idegen nyelvként tanulók, németet nemzetiségi 

nyelvként tanulók) a címzetthez való viszonynak és az adott szituációnak megfelelő 

nyelvhasználatot tartják a legkevésbé fontosnak. Ebből a következő következtetések 

vonhatók le: 1.) A tanulók nem értékelik nagyobbra a németet anyanyelvként beszélők 

nyelvtudását a németet idegen nyelvként elsajátított beszélők nyelvtudásánál. 2.) Az 1. és a 

2. vizsgálati csoport résztvevőiben nem tudatosult a címzetthez való viszonynak és a 

szituációnak megfelelő nyelvhasználat szerepének a fontossága a sikeres 

kommunikációban.  
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A harmadik kutatási kérdés a német nyelvoktatásra irányult, pontosabban megfogalmazva 

arra, hogy a diákok szemszögéből, hogyan tesznek a tanárok különbséget a mediális és 

koncepcionális szóbeliség és írásbeliség között. A kérdőíves felmérés adatainak elemzése 

alapján elmondható, hogy a szóbeliség és az írásbeliség megkülönböztetése koncepcionális 

szinten nem rendszeres és célorientált. Erre utal, hogy a csupán 29%-kal a 2. vizsgálati 

csoportban (német nemzetiségi tanulók) a legmagasabb azoknak az aránya, akik konkrét 

témákat tudtak megnevezni, amelyeknél németórán koncepcionálisan különböztették meg a 

beszélt nyelvet az írott nyelvtől. A Német-Magyar Tagozat diákjainak meglepő módon csak 

20%-a tudott témát megadni, annak ellenére, hogy a szóbeliség és írásbeliség 

különbségeinek közvetítését a tantervük előírja. 

A negyedik kutatási kérdés arra vonatkozott, hogy mennyire tudatosultak a tanulókban a 

szóbeliség és az írásbeliség különbségei. Az eredmények azt mutatják, hogy egyik vizsgálati 

csoport tanulói sem rendelkeznek biztos ismeretekkel a koncepcionális szóbeliség és 

írásbeliség különbségeiről, mivel 36,14%-kal a 2. vizsgálati csoportban (német nemzetiségi 

tanulók) volt a legmagasabb azon résztvevők aránya, akik a szóbeli és az írásbeli 

nyelvhasználatukra is tudtak konkrét példát megadni. A kérdőíves felmérés során a 

diákoknak beszélt és írott nyelvre jellemző mondatok sorából kellett kiválasztaniuk, hogy 

mely mondatokat tartják helyesnek. Habár minden mondat helyes volt a beszélt vagy az írott 

nyelv szabályai alapján, nem volt olyan résztvevő, aki az összes mondatot helyesnek jelölte 

volna és megállapítható, hogy az írott nyelv normáinak követése alapján hozták meg a 

döntést a mondatok helyességéről. Ez egy további bizonyíték arra, hogy koncepcionális 

írásbeliség és szóbeliség különbségei nem tudatosultak a diákokban.  

Az utolsó két kutatási kérdés megválaszolása a strukturált interjú kiértékelésének 

segítségével történt. Interjúk a 3 vizsgálati csoport egy-egy tanárával készültek és a 

kérdőíves felmérés kiegészítését és az adatok érvényességének ellenőrzését szolgálták.  

Az ötödik kutatási kérdés arra vonatkozott, hogy hogyan reflektálnak a tanárok a saját 

tanításukra a koncepcionális szóbeliség és írásbeliség megkülönböztetésével kapcsolatban.  

A megkérdezett három némettanár elmondása alapján, megerősítést nyertek a kérdőíves 

felmérés megállapításai. A tanárok tanítási céljaik megfogalmazása során és a tanórán 

felhasznált szövegek kiválasztása során kizárólag a mediális szóbeliség és írásbeliség 

különbségeit veszik figyelembe. Továbbá a beszélt és írott nyelv különbségeit 

koncepcionális szinten csak bizonyos szavak ill. kifejezések tekintetében közvetítik és 

csakis akkor, ha felmerül problémaként egy adott tanórán. A beszélt és írott nyelv 
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különbségeinek tematizálása tehát a lexikális szintre korlátozódik és függ a tanítási 

szituációtól.  

Az utolsó kutatási kérdés arra vonatkozott, hogy foglalkoznak-e a tanárok a számítógépes 

kommunikáció (sms, chat, blog stb.) jellemzőivel a németórákon. Az interjúkból leszűrhető, 

ami a kérdőíves felmérésből is, hogy a német mint idegen nyelv oktatásban az 

internetkommunikácó egyáltalán nem játszik szerepet, a nemzetiségi oktatásban és a 

Német-Magyar Tagozatban pedig csak az sms-ek nyelvezetét ismertetik a tanárok röviden 

feladatok segítségével.  

Összegezve megállapítható, hogy egyik vizsgálati csoportban sem tesznek a németórákon 

különbséget a medialitás és a koncepcionalitás között, a beszélt és a számítógépes nyelv 

aspektusait, valamint jellemzőit nem közvetítik rendszeresen és célorientáltan a tanulóknak. 

A tény, hogy még a Német-Magyar Tagozat diákjaival sem ismertetik meg célorientáltan a 

beszélt és az írott nyelv különbségeit koncepcionális szinten, annak ellenére, hogy ez 

tantervükben előírásként szerepel, arra enged következtetni, hogy a némettanároknak 

nehézségeik adódnak a koncepcionalitás aspektusainak közvetítésével ill. esetlegesen 

nincsenek meggyőződve arról, hogy a beszélt nyelv különbségei a tananyag részét kell, 

hogy képezzék.  

Ha továbbra sem tesszük érzékennyé a tanárokat ill. tanítókat a mediális és koncepcionális 

szóbeliség és írásbeliség megkülönböztetésének fontosság iránt, akkor a német mint idegen 

nyelv oktatás és a német nemzetiségi oktatás továbbra is kizárólag a német standard 

elsajátítására fog irányulni a nyelvi valóság figyelmen kívül hagyása mellett. Ezért 

szükséges, hogy a tanár- és tanítóképzés, ill. a továbbképzések keretében a résztvevők 

maguk is megismerkedjenek a mediális és koncepcionális szóbeliség és írásbeliség 

különbségeivel valamint a beszélt nyelv tulajdonságaival.  

Véleményem szerint szükség lenne a tantervekben konkrétan definiálni az autentikus 

nyelvhasználatot és a definicióból kiindulva tanítási célokat és fejlődési szinteket 

meghatározni a beszélt nyelv és a számítógépes kommunikáció jellemzőivel kapcsolatosan 

a különböző évfolyamok számára. Szükségesnek tartom továbbá a beszélt nyelv 

elsajátítandó lexikális, szintaktikai és grammatikai jellemzőinek listáinak összeállítását a 

kölönböző évfolyamok számára. A megfogalmazott tanítási célok valamint az elkészített 

listák után következhet a tanítási anyagok létrehozása, fejlesztő és értékelési módszerek 

kidolgozása, melyek kipróbálásuk után beépülhetnek az oktatásba. Mindezekhez azonban 
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további didaktikai kutatások szükségesek, hogy megérthessük, hogy közvetíthető 

hatékonyan az autentikus nyelvhasználat tanórai kereteken belül.  
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