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Az infokommunikációs technikák elterjedésével egyre gyakrabban 
találkozhatunk blended formában meghirdetett képzésekkel. A budapesti 
Goethe Intézet 2017-ben ajánlotta fel első alkalommal, hogy német 
szakos tanárok blended learning, azaz egyfajta „hibrid” képzés formájában 
végezzenek el egy 60 órás módszertani továbbképzést. A blended learning 
két oktatási forma, a hagyományos, jelenléten alapuló oktatás, valamint 
az e-learning, azaz a távoktatás elektronikus tanulási környezetének és 
tananyagainak ötvözéséből alakult ki (Forgó & Komló, 2015; Kranz & 
Lüking, 2005; Komló, 2013; Rösler & Würffel, 2010). A résztvevők 
egyértelműen pozitívan nyilatkoztak az új képzési formáról, ezért 
felmerült a kérdés, lehetséges-e ezt a módszert sikeresen alkalmazni a 
leendő nyelvtanárok alapképzésében is. A Goethe Intézet együttműködő 
partnereket keresett, akik szívesen részt vennének ebben a kísérletben. A 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Német és 
Német Nemzetiségi Tanszéke örömmel vállalkozott erre az innovációra. 
Így lehetőségem nyílt egy 120 órás blended képzés elvégzésére, ahol 
egyrészt az online tutorálás módszereit, másrészt azokat a DLL (Deutsch 
Lehren Lernen®, magyarul: A német nyelv tanításának tanulása) 
köteteket ismerhettem meg, amelyek a tervezett módszertani képzések 
elméleti hátterét biztosítják. 

A bilaterális együttműködés keretében 2019 szeptemberében kezdődött 
a blended módszertani képzés, melyben azt vizsgáljuk, hogyan 
alkalmazható a Goethe Intézet új, eddig elsősorban tanártovábbképzésre 
kidolgozott módszertani sorozata, a DLL az alapképzésben. Első lépésként 
a DLL sorozat 8., a korai idegennyelv-tanulással kapcsolatos kötetének 
(Lundquist-Mog & Widlok, 2015) anyagát dolgozuk fel blended képzés 
keretében a német nemzetiségi szakirányon, illetve a német választható 
műveltségterületen tanuló harmadéves tanítószakos hallgatókkal. 
Reményeink szerint ez az oktatási forma lehetővé teszi, hogy a 
szakmódszertani kurzus keretében ne csak a hallgatók célnyelvi és 
szakmódszertani tudása, de IKT kompetenciája is fejlődjön. 

Jelen tanulmány célja, hogy betekintést adjon a képzés struktúrájába és 
tartalmába, valamint bemutassa a résztvevők körében végzett kérdőíves 
felmérés első eredményeit. 
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Mi a DLL? 
 
Mint az a Goethe Intézet hivatalos honlapján 
(https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/dll.html) is olvasható, a DLL a 
Goethe Intézet új, eddig elsősorban némettanár-továbbképzésre 
kidolgozott módszertani sorozata, mely jelenleg 12 kötetből áll. Az 1–10. 
kötet a németet mint idegen nyelvet általános és középiskolában tanító 
tanárok számára releváns témaköröket dolgoz fel: tanári kompetenciák, a 
nyelvelsajátítás kérdései, a német nyelv sajátosságai, feladatok és 
gyakorlatok, tankönyvek és egyéb segédletek, tantervek és óratervezés, 
mérés és értékelés, a korai nyelvoktatás kérdései, digitális eszközök a 
nyelvórán, a fiatalok nyelvtanulási sajátosságai. 

A 15–16. kötet a németet mint második nyelvet (célnyelvet) tanító 
nyelvtanárok számára készült és két témakört ölel fel. A 15. kötet 
azoknak nyújt segítséget, akik a felnőttképzésben dolgoznak, és olyan 
felnőtteknek tanítanak német nyelvet, akik nem ismerik a latin betűket. A 
16. kötet pedig a tartalomalapú idegennyelv-oktatáshoz ad tanácsokat. 

A módszertani kézikönyvekhez minden esetben tartozik egy-egy DVD 
melléklet is, mely a világ különböző részein felvett, az adott kötet 
témakörével kapcsolatos németóra-részleteket tartalmaz. A kötetekben 
minden videofelvételhez találhatóak feladatok, melyek a látott órarészlet 
szakszerű elemzését teszik lehetővé, ezzel is elősegítve a megfigyelt 
módszerek, technikák tudatosítását. 

A kötetek újdonsága az ún. Pädagogisches Erkundungsprojekt (PEP), 
ami egy osztálytermi minikutatást, illetve a kutatás eredményeinek a 
bemutatását jelenti. A kutatást háromfős csoportokban ún. Tridem-ekben 
végzik a résztvevők. A minikutatásra a képzés zárásaként kerül sor. 

A köteteket egyéni tanulásra is fel lehet használni, de a Goethe Intézet 
rendszeresen indít továbbképzéseket is, ahol az egyes kötetek tartalmát 
csoportokban dolgozzák fel. Arra is van lehetőség, hogy az egyes témákat 
blended learning formájában ismerjék meg a kurzus résztvevői. 

2017 óta a budapesti Goethe Intézet is kínál online kurzusokat a DLL 
köteteihez. A továbbképzést sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak, 
mely beszámítható a Magyarországon kötelező, hétévenkénti 
tanártovábbképzés kreditjeibe. 

 
DLL a szegedi tanítóképzésben 
 
Szegeden, a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kara ad otthont a 
tanítóképzésnek. A szegedi az ország egyik legrégebbi tanítóképzője, 
hiszen egyike annak az öt tanítóképző intézetnek, amely V. Ferdinánd 
király 1842. december 22-i rendelete értelmében jöhetett létre 
Magyarországon. Egy későbbi rendelet miatt ugyan 1963-tól kezdve a 
tanítóképzés több mint három évtizeden át szünetelt Szegeden, de 1999 
szeptemberében újraindulhatott a képzés. A tanító szakos hallgatók a 
német nyelvet 2006 óta választhatják műveltségi területként, vagy német 
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nemzetiségi szakirányként. A német nyelvi kurzusokat Karunk Német és 
Német Nemzetiségi Tanszékének oktatói tartják. 

Tanszékünknek sokéves, nagyon eredményes kapcsolata van a 
budapesti Goethe Intézettel (vö. Sárvári, 2018), ezért örömmel 
vállalkoztunk arra, hogy egy bilaterális együttműködés keretében elsőként 
próbáljuk ki a DLL köteteit blended képzés formájában az alapképzésben. 
A pilotprojekt kipróbálására „A német nyelv és irodalom 
tantárgypedagógiája 1.” és „A német nyelv és irodalom 
tantárgypedagógiája 2.” című módszertani kurzusok keretében kerül sor 
tanítószakos hallgatók körében, akik német nemzetiségi szakirányon, 
illetve német választható műveltségterületen tanulnak. Hallgatóink 
tanulmányaik sikeres befejezése után a német nyelvet nemcsak az 
általános iskola alsó tagozatán, hanem a felső tagozat 5–6. évfolyamán is 
taníthatják a nem emelt szintű oktatásban résztvevő osztályokban. 

A két féléves kurzuson a DLL 8. kötetével (DaF für Kinder) ismerkednek 
meg a hallgatók. A kötet öt nagy, a korai idegennyelv-oktatással 
kapcsolatos témakört dolgoz fel: 

− A gyermekek nyelvi fejlődése (Spracherwerb bei Kindern) 
− Idegen nyelvi kompetenciák elsajátítása (Erwerb von Kompetenzen 

in der Fremdsprache) 
− Gyermekbarát tanulási környezet kialakítása (Schaffen einer 

lebendigen Lernumgebung) 
− Korai nyelvelsajátítás a gyakorlatban (Fremdsprachliches Lernen mit 

Kindern in der Praxis) 
− Mérés és értékelés (Einschätzung von Lernstand und Lernfortschritt) 

 
Az őszi félévben a hálóterv szerint heti három szakmódszertani előadás 

van. A felsőoktatásban alkalmazható blended learning módszerek közül 
(rotációs modell, flex modell, self blend modell, enriched virtual modell, 
vö. Komló, 2013:10-11). választásom a flex modellre esett, ahol az 
oktatás viszonylag rugalmas menetrend szerint elsősorban az internetes 
felületen történik. A hallgatók velem, mint online tutorral az interneten 
tartották a kapcsolatot, de természetesen lehetőséget biztosítottam nekik 
személyes konzultációkra is, amikor részben egyéni mentorálásra, részben 
pedig kiscsoportos feladatmegoldásokra került sor. A képzés elején 
gyakoribb volt a hagyományos, jelenléten alapuló oktatás, bár a Goethe 
Intézet blended típusú továbbképzéseinél általában csak 2–3 olyan 
alkalom van, ahol a résztvevők a hagyományos formában vesznek részt a 
képzésen. Az utolsó alkalommal a minikutatások eredményeinek 
bemutatása történik. A képzés újszerűsége miatt azonban fontosnak 
tartottam, hogy a kezdeti lépéseket (regisztráció, ismerkedés a felülettel, 
a feladattípusokkal stb.) közösen tegyük meg. 

A pilotprojekben egy hat főből álló csoport vett részt. Mivel korábban 
nem ismertem a csoport tagjait, kérdéses volt, nehézséget jelent-e 
számukra a B2/C1 szintű, német nyelvű szakszövegek és szakirodalmak 
feldolgozása. Ebben a félévben az első és a második témakört tekintetük 
át blended képzés formájában. A tavaszi félévben kerül sor a további 
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témakörökre, mert ekkor több idő, már heti négy óra áll rendelkezésünkre 
a hálóterv szerint. 

 
DLL – online 
 
A DLL kötetek online és nyomtatott változatai tartalmukat tekintve teljes 
mértékben megegyeznek, csak a feladatok esetében a képzés kidolgozói 
éltek az elektronikus tanulási környezet adta lehetőségekkel. A hallgatók 
munkájuk során online eszközöket használnak, megismerkednek a Moodle 
keretrendszer tanulást támogató lehetőségeivel (pl. fórum, közös wiki 
szerkesztés). Különböző ikonok segítik a résztvevőket abban, hogy 
könnyebben eligazodjanak a feladatok között. Az ikonok megadják, hogy 
milyen típusú a feladat, milyen munkaformában kell megoldani az adott 
feladatot. A szövegekben a legfontosabb szakkifejezéseket kék színnel 
emelték ki, és a szóra kattintva az ún. Glossar-hoz jutunk, ahol 
megtalálható az adott kifejezés definíciója. A képzésre az alábbi 
feladattípusok a legjellemzőbbek: 

− adatbank (Datenbank) 
− fórum (Forum) 
− gondolattérkép (Mindmap) 
− hozzárendelő feladat (Übung – Zuordnung) 
− jegyzetek, reflexiók (Journal) 
− komment (Kommentar) 
− online kérdőív (Befragung) 
− portfólió-feladat (Portfolio) 
− teszt (Test) 
− vita (Diskussion) 
− wiki (Wiki). 

 
A feladatokat önállóan, párban, vagy kiscsoportban oldják meg a 

hallgatók. A pár- és csoportképzés változatos formái jelennek meg a 
képzés folyamán. 

Felmerülő technikai problémák esetén az ún. Technisches Buch nyújt 
segítséget, de a Forum felületen is kérhetnek tanácsot a résztvevők 
egymástól, illetve a tutortól. 

 
Hogy volt? – Az első visszajelzések 
 
Minden folyamatban fontos szerepe van a visszacsatolásnak. A félév 
végén ezért megkértem a csoport tagjait egy anonim kérdőív kitöltésére. 
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Módszer, adatközlők 
 
Az általam összeállított kérdőív hét kérdésből áll, melyek közül négy zárt, 
három pedig nyitott kérdés volt. A zárt kérdések elsősorban a hallgatók 
blended learninggel kapcsolatos előismereteire és attitűdjeire 
vonatkoztak. A zárt kérdéseknél egy hatfokozatú Likert-skálát 
alkalmaztam, mert a kutatásokban jellemzően 1-5-ig terjedő Likert-skála 
hátránya a 3-as válaszlehetőség, ami a „nem tudom”-ot fejezi ki. Sok 
ilyen válasz tönkre teheti az elemzést, és mivel eleve alacsony volt a 
mintaelemszámom, ezt szerettem volna elkerülni. Az adatközlőknek egy-
egy állítással kapcsolatosan kellett kifejeznünk a véleményüket, ahol az 1-
es azt jelentette, hogy az adatközlő a legkevésbé ért egyet, a 6-os pedig, 
hogy teljesen egyetért az adott állítással. 

A nyitott kérdések arra kerestek választ, mi nyerte el különösen a 
résztvevők tetszését a képzés során, illetve mi okozta neki a legnagyobb 
nehézséget. Arra is kíváncsi voltam, ki milyen munkamódszert alkalmazott 
az online feladatok megoldásánál. 

A kérdőívet öt hallgató töltötte ki. Ez mintaelemszám tekintetében nem 
nevezhető magasnak, de a pilotprojektben összesen hat hallgató vett 
részt, így ez 83%-os kitöltöttséget jelent, ami alapot adhat az első 
következtetések megfogalmazására. Az adatközlők mindannyian 
harmadéves tanító szakos hallgatók. Két fő a német nemzetiségi 
szakirányon, három pedig a német választható műveltségi területen tanul. 
A hallgatók anyanyelve magyar és első idegen nyelvként tanulták a német 
nyelvet. 

 
Eredmények 
 

Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a válaszadók milyen 
előismeretekkel rendelkeztek a blended learning tanulási formáról a 
kurzus előtt (1. ábra). 
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1. sz. ábra 

 

 
Egyértelműen kiderült, hogy a pilotprojektben résztvevő hallgatók 

legfeljebb a kifejezést hallották, de semmilyen tapasztalattal nem 
rendelkeznek ezen a téren. Ennek függvényében nem meglepő a második 
kérdésre adott válaszok eredménye sem (2. sz. ábra): 
 

2. sz. ábra 

 

 
Egy hallgató volt, aki különösen félt attól, hogy egyrészt egy internetes 

felületen kell dolgoznia, másrészt hogy az egész folyamat német nyelven 
történik, amikor még magyarul sem ismeri feltétlenül a szükséges 
szavakat, kifejezéseket. 

A harmadik kérdés azt vizsgálta, hogy az első tapasztalatok alapján, 
hogy viszonyulnak a hallgatók ehhez a tanulási formához (3. ábra). 
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3. sz. ábra 

 

 
A válaszok alapján megállapítható, hogy a blended learning mint 

képzési forma inkább pozitív megítélést kapott, mert egyetlen válaszadó 
sem nyilatkozott úgy, hogy számára teljesen idegen ez a tanulási forma. 

A negyedik kérdés a feladattípusokra vonatkozott. Az ezzel kapcsolatos 
véleményeket a 4. ábra foglalja össze: 
 

4. sz. ábra 

 

 
Mint láttuk, a DLL online változatában az elektronikus tanulási 

környezet adta számos feladattípussal ismerkedhettek meg a hallgatók. A 
feladattípusok között volt olyan, ami zárt feladat volt, és a hallgatók 
idegen nyelvi szövegértését fejlesztette (Befragung, Übung, Test), de a 
feladatok többsége idegen nyelvi szövegalkotást igényelt (Mindmap, 
Datenbank, Diskussion, Journal, Kommentar, Portfolio, Wiki). A 
visszajelzések alapján megállapíthatjuk, hogy nincs olyan feladattípus, 
ami mindenkinek, vagy senkinek sem nyerte el a tetszését. A jobb 
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átláthatóság kedvéért vizsgáljuk meg, mely feladattípusok voltak a 
legkedveltebbek (5. ábra). 
 

5. sz. ábra 

 

 
Úgy gondoltam, a rövidebb, gyorsabban megoldható feladatokat jobban 

kedvelik majd a hallgatók, mint a kifejtős, időigényesebb feladatokat. Ez a 
hipotézis részben be is igazolódott, hiszen az online kérdőív (Befragung), 
illetve a teszt (Test) a legkedveltebb feladattípus lett. De ugyanilyen 
eredményt mutat a portfólió-feladat (Portfolio) is, ami pedig nemcsak 
témakifejtést, összegzés, hanem reflexiót is vár a hallgatóktól. Örömmel 
láttam, hogy a legtöbb technikai nehézséget okozható gondolattérkép 
(Mindmap) is a kedvelt feladatok közé tartozik. A legkisebb értéket a 
fórum (Forum) mutatja, de ennek elsősorban az az oka, hogy a hallgatók 
nem nagyon éltek ezzel a lehetőséggel, hiszen minden nap találkoztak 
személyesen is a különböző közös kurzusokon, így nem volt szükség arra, 
hogy egymással az online felületen tartsák a kapcsolatot. 

A nyílt kérdésekre adott válaszokból kiderült, a hallgatók örültek annak, 
hogy egy újfajta képzési formát ismerhettek meg. Többen nagy előnynek 
tartották, hogy maguk oszthatták be az idejüket. Nagyon jónak ítélték a 
változatos feladatokat, a video-részleteket és azt a lehetőséget, hogy 
nemcsak kifejthették véleményüket egy-egy témakörről, de 
kommentálhatták egymás véleményét is. 

Nehézséget elsősorban az új tanulási környezet jelentett. A párban 
végzett, valamint a kommenteket igénylő feladatoknál problémaként élték 
meg, hogy várni kell a többiekre a feladat teljesítéséhez. 

Az alkalmazott munkamódszerek alapján két csoportba oszthatók a 
válaszadók. Az egyik csoport tagjai végignézték a feladatokat, és a 
számukra könnyebbnek tűnővel kezdtek. A másik csoport tagjai sorban 
haladtak a feladatok megoldásánál. A szövegek megértéséhez többen 
szótárt is használtak. A hosszabb szövegek alkotásnál először papíron, 
vagy wordben dolgoztak, és csak a végeredményt mentettek el az 
internetes felületen. 
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Összegzés 
 
Jelen tanulmány célja az volt, hogy bemutassa, hogyan lehet az idegen 
nyelvek tanításának módszertanát új köntösben, a 21. század kihívásainak 
és a Z generáció igényeinek megfelelően oktatni a tanítóképzés keretein 
belül. Mivel az információ- és kommunikációtechnológia eszközei nélkül 
már szinte elképzelhetetlenek mindennapjaink, egyre több olyan törekvés 
van, ami a hagyományos, jelenlétet igénylő oktatást ötvözi az e-learning 
eszköztárával. Ennek egyik formája a blended learning. 

A SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Német és Német 
Nemzetiségi Tanszéke a budapesti Goethe Intézettel együttműködve arra 
tesz kísérletet, hogy a német nyelvi szakmódszertan kurzusokat blended 
képzés formájában valósítsa meg. Ehhez a Goethe Intézet biztosítja a 
Moodle felületet és az online tananyagot, a Tanszék pedig a 
pilotprojektben résztvevő hallgatókat és az erre a képzési formára a 
Goethe Intézet által külön kiképzett oktatót. 

2019 szeptemberében kezdődött a projekt, melyben hat harmadéves, 
tanító szakos hallgató vesz részt. A két félév során lehetőségük nyílik a 
Goethe Intézet új módszertani sorozatának, a DLL-nek a megismerésére 
és kipróbálására. „A német nyelv és irodalom tantárgypedagógiája 1.” és 
„A német nyelv és irodalom tantárgypedagógiája 2.”kurzusok a sorozat 8., 
korai idegennyelv-oktatással foglalkozó kötetét dolgozzák fel blended 
képzés formájában. 

Az első félév végén kérdőíves kikérdezéssel került sor az első 
visszajelzések összegyűjtésére. Az adatközlők válaszai alapján 
megállapíthatjuk, hogy ez a képzési forma az alapképzésben is sikert 
aratott a hallgatók körében. A blended learning nemcsak a hallgatók 
német szakmódszertannal kapcsolatos tudását és idegen nyelvi 
kommunikatív készségét fejlesztette, de lehetőséget adott arra, hogy a 
résztvevők egy új, az elektronikus környezet eszköztárát alkalmazó 
tanulási formát ismerhessenek meg. 

Oktatóként egy teljesen új szerepkörbe kellett lépnem, és egy 
számomra is még kevésbé ismert módszertani repertoárt kellett 
alkalmaznom. A visszajelzések alapján azonban úgy gondolom, megérte 
belevágni ebbe az innovációba. A tavaszi félévben újabb csoport 
csatlakozik hozzánk, így lehetőségem lesz arra, hogy ezt a kutatást 
folytassam. 
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