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A német nyelv oktatásával foglalkozó szakkönyvekben, szakfolyóiratokban 
egyre több olyan rövidítéssel találkozunk, amelyek a nyelvtanításnak 
valamelyik speciális formájára utalnak. A DaF (Deutsch als 
Fremdsprache1), azaz a német, mint idegen nyelv, a DaM (Deutsch als 
Muttersprache) a német, mint anyanyelv tanítására fókuszálnak, hiszen a 
nyelvelsajátítás folyamata teljesen másképpen zajlik az anyanyelv és az 
idegen nyelv esetében, minek következtében másféle módszertani bázisra 
is támaszkodnak. Az utóbbi években egyre gyakrabban találkozunk a DaZ 
(Deutsch als Zweitsprache2) rövidítéssel is. Ez azt az oktatási helyzetet 
jelöli, amikor a németet a nyelvtanulók második nyelvként tanulják az 
iskolában. A második nyelv számukra a tanulás, a képzés és gyakran a 
mindennapi kommunikáció nyelve is egyben. A németet sokan az idegen 
nyelvek sorában is másodikként tanulják, például az angol után. Ennek a 
nyelvelsajátítási szituációnak a speciális kérdéseivel foglalkozik a DaFnE 
(Deutsch als Fremdsprache nach Englisch), azaz a német mint idegen 
nyelv az angol után elnevezésű módszertani irányzat. Napjainkban sokak 
számára a német a munkanyelv szerepét tölti be. Ebben az esetben a 
nyelvtanulók elsősorban a nyelvtannak, a szókincsnek, a 
kommunikációnak a szaknyelvekre jellemző változatát szeretnék 
elsajátítani. Ezt a tanítási helyzetet jelöli a DaFF (Deutsch als 
Fachfremdsprache), azaz a német, mint szakmai idegen nyelv rövidítés.  

Ezek az irányzatok nemcsak módszertani kereteket jelölnek ki, hanem a 
tanulócsoportok céljaira és összetételére is utalnak. Az elmúlt 20 év 
törekvéseiben a DaF és a DaZ foglalja el a legjelentősebb pozíciót, hiszen 
a nyelvtanulók száma ezekben a formációkban a legmagasabb. A 
                                                                        

1 A nyelvtanulók egy idegen nyelvet nem a célországban tanulnak, hanem az 
anyanyelvüket beszélő ország iskolarendszerében, tantervi előírásoknak megfelelően, 
vagy különböző nyelvtanfolyamokon vesznek részt, vagyis szervezett, rendszeres és 
nagymértékben irányított tanulási folyamatban tanulnak, amelynek középpontjában az 
adott nyelv szenderd köznyelvi vagy irodalmi változata áll. Vö. Fandrych, Hufeisen, 
Krumm és Riemer (2010) és Barkowski és Krumm (2010). 
2 Az anyanyelvi nyelvelsajátítási folyamatokkal párhuzamosan, vagy annak valamely 
szakaszában kezdődik meg egy másik nyelv tanulása, általában az adott nyelvet többségi 
nyelvként beszélő célországi környezetben, a tanulási folyamat nagyobb részben nem áll 
folyamatos tanári irányítás alatt és gyakran iskolán kívül is folytatódik. Vö. Fandrych, 
Hufeisen, Krumm és Riemer (2010) és Barkowski és Krumm (2010).  
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szakirodalmi megközelítések között számos olyan vélemény van, hogy a 
német mint idegen nyelv és mint második nyelv didaktikailag és 
stratégiailag is jól elkülöníthető egymástól (vö. Deutsch als Fremdsprache 
/ Deutsch als Zweitsprache szócikkeket in Barkowski & Krumm 2010). 
Rösler (1994:8) szerint a DaF és a DaZ azon az alapon különül el, hogy a 
DaZ komplex módon fejleszti a nyelvi kompetenciákat, míg a DaF az 
egyes feladatoknak megfelelően célirányosan. Fandrych és munkatársai 
(2010) azonban határozottan kijelentik, hogy a DaF és a DaZ nem 
választható el élesen egymástól, főképpen nem a legáltalánosabban 
használt módszerek és gyakorlatok tekintetében, mint például a 
grammatika tanítása vagy az országismereti tények közvetítése.  

A jelenben lezajló migrációs változások is egyre inkább azt sürgetik, 
hogy a német, mint idegen nyelv (DaF) és mint második nyelv (DaZ) 
jobban fonódjanak össze, hiszen a németet második nyelvként tanuló 
gyerekeknek is hasonló nehézségeket okoz például a perfekt és az 
imperfekt elsajátítása, mint a németet idegen nyelvként tanulóknak. A 
DaZ keretei között kidolgozott projekteket és drámapedagógiai 
feldolgozásokat a DaF-tanárok is sikerrel vetik be. Ezek a kiragadott 
példák arra engednek következtetni, hogy a DaF és a DaZ bizonyos 
keretfeltételek között jól kiegészítik egymást. Hernig (2005:74) is kifejti, 
hogy minden fenti rövidítés valójában egy és ugyanagyon szakterület 
variánsa, releváns módszertani különbségekkel. Úgy érvel, hogy az idegen 
nyelvek módszertana azért különbözik, mert az első vagy a másodikként 
tanult (idegen) nyelv esetében eltérő a nyelvtanulók nyelvtanulási 
tapasztalata, másféle stratégiákat hoznak magukkal, aszerint, hogy nyelvi 
órákon szisztematikusan vagy a kommunikatív környezethez igazodva 
adekvát módon sajátítják-e el a nyelvet(eket).  

Globális világunkban már az anyanyelv fogalma sem határozható meg 
egyértelműen. Ezért is javasolja Ahrenholz (2014a), hogy a nyelvek 
elsajátításának sorrendjében nevezzük el a folyamatokat (pl. első, 
második, harmadik nyelv). Interkulturális világunkban azt se 
különböztessük meg, véli Ahrenholz (2014a), hogy milyen funkcióban 
használjuk a nyelvet, mert nyilvánvaló, hogy a családtagokkal, a 
munkatársakkal vagy a személyes kapcsolatokban is nyelvi sokszínűséggel 
találkozunk. Az első nyelv lehet például az anyanyelv, vagy az iskolai 
környezetben használt interakciós nyelv. A második nyelv lehet egy idegen 
nyelv is, vagy a migrációs hátterű tanulók esetében a befogadó ország 
nyelve. A harmadik nyelv szintén lehet egy másik idegen nyelv, de az is 
előfordulhat, hogy a migráns gyerekek harmadik nyelvként tanulják azt a 
nyelvet, amelyiken az iskolában kommunikálnak. Az egyes nyelvek 
egymáshoz való viszonyát kell elemeznünk ahhoz, hogy megértsük, 
milyen motivációk és emóciók kíséretében zajlik az egyes nyelvek 
tanulása (Ahrenholz, 2014a). 
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DaF és DaZ – külön utakon 
 
Az ezredfordulóig azt láttuk, hogy a DaZ tematikája és módszertana arra 
épül, hogy az iskolai oktatás során a gyerekek a tanítás nyelvét, a 
németet, szóban és írásban minél hamarabb elsajátítsák olyan szinten, 
hogy az iskolai képzés aktív részeseivé váljanak, a nyelvet más tantárgyak 
anyagának elsajátításában is alkalmazzák (vö. Hernig, 2005:73). A DaF 
esetében a célrendszer más, hiszen a tanulók az idegen nyelvi tudásukra 
osztályzatot kapnak, nyelvvizsgáznak/érettségiznek. Az eltérő célrendszer 
alapján a tanulói státus is különböző. A DaF esetében kevesebb 
önállóságot élvez a tanuló, a tanulás tartalma és formája erősen kötött, a 
kompetenciaszintek leírásai pontosak. A DaZ-ban a tanulók személyre 
szabott támogatást kapnak a tágabban értelmezett kompetenciaszintek 
eléréséhez. Ebből következően a tanári szerepek sem azonosak. A DaF-
ban erősebb a tanári irányítás, a DaF jobban épít a tanulói autonómiára. 
Hernig (2005) megkülönbözteti a különböző tanulási kontextus mellett az 
eltérő tartalmakat is. A DaF szerinte gyakran forma-irányította 
nyelvtanulást takar, azaz bizonyos nyelvtan- és szókincscentrikusságot 
mutat. A DaZ saját tapasztalatszerzésen és interakciókon alapuló 
nyelvtanulás. Ezt figyelembe véve a közvetítési módszerek szerinti 
felosztásban is két lehetőséget különít el: a tanári közvetítésen alapuló és 
a nyelvi cselekvéseken alapuló nyelvtanulást. Más megközelítések a DaF 
és a DaZ megkülönböztetésében a nyelvtanulás által kiváltott változásokat 
tekintik mérvadónak. Így például Rösler (1994) abból indul ki, hogy a 
tanult nyelv által megváltozik a tanulók identitása, és azt élik meg, hogy a 
nyelvtudás által lesznek egy nagyobb kulturális közösség részesei 
(identitás-hipotézis). A DaZ erősebb identitásváltozást indukál, mint a 
DaF. A kontrasztív hipotézis (vö. Rösler 1994) a DaF hozadéka: a 
nyelvismeret különböző elemei jobban tudatosodnak a tanulókban az 
idegen nyelvek esetében, hiszen a tanult nyelvet összevetik az 
anyanyelvükkel vagy más tanult idegen nyelv tulajdonságaival.  

 
DaF és DaZ – módszertani összevetés 
 
Ahrenholtz (2014b) a nyelvtanulás tempója, szerkezete és kimeneti 
kompetenciaszintje szerint hasonlította össze a DaF és a DaZ 
módszertanát. Az első különbséget a szintetizálási szinten írta le: a DaF 
esetében a nyelvtanulók ragaszkodnak a szabályokhoz, szeretnék 
megérteni a nyelvi struktúrákat, összevetik a tanult nyelvi egységekről 
kapott információkat, azaz a tudásukat szintetizálni próbálják. A DaZ 
esetében ennek a szintetizáló folyamatnak kevesebb szerepe van, és a 
nyelvi egységek tudatosítási, szintetizáló szakaszok nélkül is beépülnek az 
egyes kompetenciaszintekbe. A második különbséget az ún. 
beágyazottságban látja, azaz abban, ahogyan a tanulók a tanultakat 
alkalmazzák. A DaZ esetében a tanulók valóságos, a tanult nyelven folyó 
kommunikációba beágyazottan sajátítják el a nyelvet. A DaF esetében 
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kevés lehetőség van arra, hogy spontán módon, anyanyelvi beszélőkkel 
kommunikáljanak a nyelvtanulók, azaz a nyelvi ismereteik azonnali 
beágyazottságának szintje alacsony. A nyelvi kontrasztivitás szintjén is 
van különbség. Ezt Ahrenholtz (2014b) „összevetési problémának” nevezi. 
A DaF esetében a nyelvtanulók a tanult nyelvi egységeket automatikusan 
összehasonlítják az anyanyelvükre, az első nyelvükre vagy más idegen 
nyelvekre vonatkozó ismereteikkel. Ez a művelet a nyelvet számukra 
ismeretek tárgyává teszi, s az összevetés mint módszer a tanári 
magyarázatok alapja, a nyelvi órák szerves része. A németet második 
idegen nyelvként tanulók számára a kontrasztív nyelvtanulás a háttérbe 
szorul, s a nyelv(ek)ről alkotott ismereteik kevésbé rendszerezettek. Ezen 
különbségek alapján terjedt el az felfogás, hogy az idegen nyelvi 
struktúrákat felfedezni, megérteni és megtanulni kell, míg a második 
nyelv esetében megfigyelni, elsajátítani és alkalmazni.  
 

1. táblázat. DaF és DaZ: fogalmi különbségek 
 

Szempont3 A német mint második nyelv A német mint idegen nyelv 
Elsajátítási 
kontextus 

hétköznapi, élőnyelvi 
szituációk, spontán 

dialógusok 

hétköznapi, sztenderdnyelvi 
szituációk, irányított 

dialógusok 
Kommunikációs 

elvárások 
tanulási, képzési szituációk 

megoldása, részvétel az órai 
munkában komplex 

ismeretek alkalmazásával 

nyelvórai, tanterv szerinti 
szituációk megoldása, 

részvétel az órai munkában a 
tanult ismeretek 
alkalmazásával 

Szociális 
feltételek 

környezeti nyelv, iskolán 
kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati helyzetek 

tanórai nyelv, iskolán kívül 
korlátozott, nem jellemző 

használat 
Interakciós 
jellemzők 

jellemzően anyanyelvi és 
nem anyanyelvi beszélőkkel 

való, többségében nem 
irányított kommunikáció 

jellemzően nem anyanyelvi, 
ritkábban anyanyelvi 

beszélőkkel való, többségében 
irányított kommunikáció 

Az első nyelv 
hatása 

jellemzően nem kontrasztív 
gondolkodásmód, gyengébb 

nyelvi tudatosság 

jellemzően kontrasztív 
gondolkodásmód, erős nyelvi 

tudatosság 

 
DaF és DaZ – közös utakon 
 
A DaF és a DaZ összekapcsolódásának lehetősége, azaz az, hogy 
nyelvtanulásban és a nyelvoktatásban olyan utakat keressünk, amelyekre 
egyszerre jellemző az irányított és a nem irányított tanulási forma, a 
tanulói szabadság és a tanári irányítás, az alkalmazás és a szabálytudás 
egyensúlya, a legígéretesebben Krashen (1981) hipotézisében 
fogalmazódik meg. Krashen úgy fogalmaz, hogy a nyelvtanulásban 
váltakoznia kell az irányított és a nem irányított szakaszoknak, az 

                                                                        

3 A táblázat elkészítéséhez mintául szolgált: Ahrenholz (2014b:12).  
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autonóm megválasztott és a szabályozott tartalomnak. E szakaszokat 
elsajátító (acquisition) és tanuló (learning) szakaszoknak nevezi el. Az 
egyes szakaszokban a nyelvtanárok és a nyelvtanulók is monitoring 
tevékenységet végeznek, hogy megtalálják a szakaszok közti 
váltópontokat. A tanárok haladási naplót vezetnek a diákokról, a diákok 
tanulási naplót. Krashen (1981) így kísérelte meg feloldani az idegen 
nyelv és a második nyelv elsajátítása között fennálló dichotómiákat.  
 

2. táblázat. DaF és DaZ: módszertani dichotómiák 
 

Idegen nyelv Második nyelv 
Irányított, tervezett tanulási folyamat Természetes, nem tervezett tanulási 

folyamat 
Fókuszpont: tanulás, erőfeszítés Fókuszpont: elsajátítás, interakció 

Külső kontroll, 
a kollektív hibajavítás szerepe 

Belső kontroll, 
az individuális hibajavítás szerepe 

Szabálytudás, tudatos alkalmazás Szabályértés, automatikus alkalmazás 
Kontextushoz kötött, tanórai keretek 

közötti kompetenciafejlesztés 
Kontextushoz nem kötött, tanórán 

kívüli tevékenységek közötti 
kompetenciafejlesztés 

 
Rösler (1994) rámutat, hogy Krashen fentebb bemutatott, ún. 

monitoring-modellje azon alapszik, hogy a második idegen nyelv 
elsajátításának kutatási eredményeit az idegen nyelvek tanítására is 
adaptálta, és fordítva. Modern útkeresésekben egyre nagyobb szerepet 
kap a nyelvek közötti átjárhatóság is, például annak a vizsgálata, hogy 
hogyan befolyásolja az ún. tanulói nyelv az idegen nyelv(ek) 
elsajátításának folyamatát, illetve a képzési nyelvként használt második 
(idegen)nyelvét. A tanulói nyelv, szociolingvisztikai terminussal a tanulói 
nyelvi variáns, a nyelvhasználatnak és a nyelvtudásnak azt a fokát jelöli 
meg, ahol a tanuló pillanatnyilag tart és személyre szabottan elemzi a 
kompetenciaszintjeit, valamint javítja a hibáit. A tanulói nyelvi variánsok 
elemzését eredetileg a DaF-ra vonatkozóan dolgozták ki (vö. Selinker, 
1972), hogy felmérjék, milyen elemek elsajátítását és aktív használatát 
tartják hasznosnak és eredményesnek a diákok a céljaik elérésében. Ez a 
módszer nagyon hasznosnak bizonyult a DaZ esetében, mert nyomon 
követhetővé teszi a részben nem irányított nyelvelsajátítási folyamatok 
eredményességének a mérését.  

Mindkét nyelvelsajátítási forma (DaF, DaZ) kommunikációorientált, 
cselekvésközpontú és integratív is, azaz az adott nyelvet különböző 
kompetenciaszinteken beszélő-használó tanulókat tanítunk egy 
csoportban. A DaZ keretei között mindez funkcionálisan valósul meg, a 
DaF keretei között azonban formálisan. Ez a különbségtevés arra utal, 
hogy a DaZ-ban a négy nyelvi kompetencia (hallás utáni értés, 
beszédkészség, olvasásértés, íráskészség) fejlesztése párhuzamosan és 
komplex módon folyik, míg a hagyományos idegen nyelvi órákon külön-
külön is vannak gyakorlatok egy-egy kompetencia fejlesztésére.  
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DaF és DaZ – együtt 
 
A két terület kooperatív együttműködésére két-két példát szeretnénk 
bemutatni, amik jó gyakorlatok arra, hogy a jövőben a DaF és a DaZ 
sokat tanulhat egymástól.  

 
A nyelvi érzékenyítés, a nyelvi reflexió módszere 
DaZ/példa az ausztriai tanárképzésből4 
 
A diákok a Grácban lévő Stájerországi Pedagógiai Főiskolán a tanítóképzés 
keretében a második és a harmadik szemeszterben kötelezően elvégeznek 
egy, összesen 30 órás tárgyat, amelynek a címe a „Német mint második 
nyelv“ és összesen két ECTS pontot ér. Ez a tantárgy a képzés elején kerül 
sorra, ezért fontos a fogalmi alapok megteremtése. Ezt követően a saját 
nyelvi háttér és a hozzáállásuk feltérképezése, reflexiója következik, majd 
a német mint második nyelv tanításának a didaktikai megalapozása. A 
bevezetésben a következő kérdésekkel foglalkozunk: Miért van egyáltalán 
migráció a világon? Melyek a helyes kifejezések: Ki a „külföldi“, ki a 
„migráns“ stb.? Milyen „képeket“ látnak a leendő tanárok, ha egy 
többnyelvű osztályra gondolnak? Milyen gyerekeket? Mit tudnak róluk? Mi 
a „kultúra“? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához különféle 
anyaggal dolgozunk, pl. statisztikákkal és szakszövegekkel. Nagyon fontos 
tapasztalatot közvetít például, amikor egy feladatban 100 kis figurát kell a 
diákoknak a kontinensekre felosztani, úgy ahogyan, ők az emberiség 
felosztását a százalékok alapján elképzelik. Ennek alapján végiggondoljuk 
az előítéleteket, a hamis információkat és irreális elképzeléseket. A 
következő lépésben a többnyelvűség alapjai következnek. Aktuálisan 
Ausztriában „nyelvi képzésről” beszélünk, amihez hozzátartozik az 
anyanyelv, a tájszólás, az idegen nyelv és a második/harmadik nyelv is. 
Elkerüljük a bevezetőben bemutatott fogalmi ütközéseket. Megvitatjuk a 
többnyelvűség előnyeit, hátrányait, és ezekből kiindulva jutunk el a 
didaktikai következményekhez, s vonjuk le a következtetéseket a konkrét 
tanítási módszerekre, törvényekre, tantervekre, diagnosztikára, 
tankönyvekre stb. vonatkozóan. A gyakorlati részben a következő 
kérdésekkel foglalkozunk: Hogyan bánjunk a nyelvi különbséggel egy 
osztályon belül? Hogyan lehet egy új tananyagot úgy előadni és 
előkészíteni, hogy a nyelvi nehézségekkel küzdő gyerekek is megértsék? 
Hogy tanítsuk a német nyelvre jellemző elöljárókat? Mire kell az ábécé, 
olvasás és írás tanításánál ügyelni, ha ezeket a gyerek egy másik nyelven 
vagy más betűtípus alapján tudja, vagy ha az új nyelven – németül – kell 
mindezt legelőször megtanulnia? Erre egy különleges kezdőórát 
alkalmazok: Egy óra hosszat csak magyarul beszélek és értek, nyolc szót 
tanítok úgy, ahogy azt a gyerekekkel is csináltam az iskolában; ezután egy 
magyar szöveget olvasok fel, amelyhez egy kérdést teszek fel magyar 

                                                                        

4 További elméleti keret és gyakorlati példák: Lanzmaier-Ugri (2013).  
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nyelven és épp azon is várom el a választ, legvégül még egy matematikai 
példát adok elő, amit valahogy meg kell érteniük a résztvevőknek. Ez az 
óra mindig egy felejthetetlen élmény marad, mert a hallgatók a saját 
bőrükön érzik, mivel küzdenek az idegen nyelvű diákok a számukra idegen 
nyelvű tanítás alatt, amikor még nem értenek jóformán semmit. Így a 
leendő tanárok rájönnek, hogy azért sok minden érthető, ha a megfelelő 
módszereket használják. Végül megismerik és kipróbálják a szakszövegek 
által ajánlott módszereket, és részt vesznek szakmai előadásokon is. A 
kurzus vizsgával zárul. Bővebben tanítjuk ezeket a témákat a 4 
szemeszteres képzésben, ahol a német, mint második nyelv választható 
szaksúlypontként, ill. tanártovábbképzésként. 

 
DaF/példa a magyarországi tanárképzésből 
 
A Miskolci Egyetem német szakos tanárjelölt hallgatói számára a 4. vagy 
az 5. évfolyamon kötelező az „Alkalmazott nyelvészet és nyelvoktatás” 
című előadás és kísérő szeminárium. Az előadásokon áttekintjük a 
különböző nyelvelsajátítási modelleket és a hallgatók megismerkednek a 
fentiekben bemutatott nyelvoktatási formákkal. A szeminárium célja, hogy 
a leendő nyelvtanárok retrospektív módon elemezzék, hogyan sajátították 
el a német nyelvet, milyen nehézségeik voltak, milyen módon oldották 
meg azokat, és végül portfoliót készítsenek a saját nyelvtanulási 
tapasztalataikról. Ezt a szemináriumon prezentálják a hallgatók, majd 
kiscsoportokban kidolgozzák, mik a közös elemek a különböző nyelvi 
utakban, specializálják azokat a nyelvtan, a szókincs és a kommunikáció 
területére. Végül problémamegoldási stratégiákat dolgoznak ki. Ebben a 
feladatban a leendő nyelvtanárok újra visszakerülnek a nyelvtanulói 
helyzetbe. Ez az élmény nemcsak a saját nyelvi tudatosságukat formálja, 
hanem megérteti velük, miként viszonyuljanak a tanítás során a 
nyelvtanulók emócióihoz, és legyenek nyitottak a nyelvtanulók 
problémáira. Megtanulják, hogy tudatosan figyeljenek a nyelvtanulókban 
lezajló nyelvelsajátítási folyamatokra, észleljék a problémákat. A saját 
nyelvelsajátítási folyamat reflexiója fejleszti a nyelvtanárok 
nyelvtanulókkal szembeni toleranciáját, támogató magatartást alakít ki a 
nyelvtanulói félelmek, gátlások sikeres leküzdéséhez. 

 
Az interkulturális érzékenyítés, a kulturális reflexió módszere 
DaZ/példa az ausztriai tanártovábbképzésből 
 
A korai nyelvoktatásban, a spontán nyelvtanulási szakaszban nagy 
hangsúlyt kap a kultúrák és nyelvek találkozása. Az osztrák óvodákban 
magas a más vagy többnyelvű gyerekek száma. Jelenleg még csak a 
legújabb képzési tantervben és néhány továbbképzés anyagában található 
meg az a témakör, hogyan kezeljük kisgyermekkorban a kulturális 
sajátosságokat. Ezért a Gráci Pedagógiai Főiskola egy olyan továbbképzést 
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kínál, ahol a résztvevő pedagógusok az interkulturális tanulás megfelelő 
módszereit tanulják meg: játszva motiválni, a játékok szókincse 
segítségével nyelvtani formák és kifejezések rögzítése, a játékok sémái 
alapján alapvető nyelvi-kulturális szokások reflexiója, a mondókák, az 
énekek, a rímek közvetítette kulturális tartalmak megbeszélése a 
gyerekekkel stb. A kulturális konfliktusok kezelésének módszereit is 
megtanulják és ki is próbálják a tanfolyam résztvevői. Olyan módszereket 
sajátítanak el, amelyek megmutatják és már a kisgyermekek számára 
egyértelművé teszik, hogy a többnyelvűség érték, és mivel 
kisgyermekkorban a gyerekek gyorsan tanulnak egymástól, a használt 
nyelvek sokfélesége pozitív attitűdöket rögzít. Ebben a korban kezdődik a 
megélt két- vagy többnyelvűség elsajátítása. Ennek támogatására hat 
alapelvet dolgoztunk ki: 1. a többnyelvűség ajándék, 2. a pedagógus 
nyelvi minta, 3. az autentikus kommunikáció érték, 4. hibatolerancia, 5. 
érdeklődés mások nyelve iránt, 6. megszólalás mások nyelvén. A 
tanfolyamon ezekkel a témákkal foglalkozunk, és ezekre dolgozunk ki 
feladatokat, amelyek megvilágítják a kisgyerekek anyanyelvének és 
második nyelvének kulturális hátterét. Egy hasznos linkeket tartalmazó 
gyűjtemény is segíti a munkát5. 

 
DaF/példa a magyarországi tanártovábbképzésből 
 
A némettanárképzés curriculuma alapján a hallgatóknak csak igen kevés 
lehetősége van megismerkedni a korai, a kisgyermekkori nyelvtanulás 
ismérveivel, holott általános iskolai nyelvtanárként maguk is tanítanak 
majd alsó tagozatban németet. Napjainkban nem ritka, hogy a gyerekek 
úgy érkeznek az általános iskolai első osztályába, hogy már találkoztak 
egy idegen nyelvvel, jártak például az óvodában nyelvi foglalkozásra. A 
nyelvoktató pedagógusok ennek rendszerint nem tulajdonítanak 
jelentőséget, mivel nincsenek ismereteik arról, hogyan tudnának erre az 
előzetes nyelvi inputra építeni. A Miskolci Egyetemen egy szabadon 
választható szakszemináriumon igyekszünk ezt a hiányosságot pótolni. A 
szeminárium célja a korai interkulturális nevelés módszereinek a 
megismerése, és tapasztalatokat szerezni arról, hogy a korai nyelvi 
stimuláció jó hatással van a kulturális másság elfogadására. A 
szakszemináriumokon a hallgatók először feltérképezik, milyen óvodai 
nyelvtanulási lehetőségek vannak a lakóhelyükön, felkeresik ezeket, és a 
látott foglalkozásokról feljegyzést készítenek, majd interjút a foglalkozást 
vezető óvodapedagógussal. A megfigyeléseket az interkulturális nevelés 
szempontjából értékelik ki, azaz megállapítják, mit és hogyan 
közvetítenek a foglalkozások a kisgyerekeknek a német nyelvű kultúráról. 
Interkulturális szempontból elemzik a tematikát és interjút. A 
kutatómunkát prezentálják a szemináriumon. Ezt követően 
                                                                        

5 Letölthető:  
http://www.schulemehrsprachig.at/fileadmin/schule_mehrsprachig/redaktion/hintergrund
info/daz-internet-tipps-katharina-lanzmaier.pdf 
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kiscsoportokban vetik össze tapasztalataikat, és határozzák meg az 
interkulturális nevelés szerepét az óvodai nyelvoktatásban. Végül 
kidolgozzák azokat a kultúraközvetítő szempontokat, amelyekre építeni 
tudnak a későbbi, kisiskoláskori nyelvoktatásban. 

 
Összegzés 
 
A fenti példák azt mutatják, hogy paradigmaváltásra van szükség a 
nyelvoktatásban, és ennek egyik első lépése lehet a DaF és a DaZ 
szorosabb összekapcsolása. Hufeisen (2014) a következő szinteken 
javasolja a váltást: tanulói szint (a tanulói nyelv, a tanulói nyelvhasználat 
megismerése), tantervi- és tanmeneti szint (egyéni tanmenet), moduláris 
tartalmi szint (megfeleltethetőség a tanuló nyelvismereteinek), 
tanárképzési és továbbképzési szint. Ebben a tanulmányban mi a DaF és a 
DaZ közötti alapvető különbségek felvázolása után a tanárképzési és 
továbbképzési szinten mutattunk be jó gyakorlatokat az együttműködésre. 
Ezek sikeresen tudják kezelni a két terület egyik közös problémáját, a 
nyelvi és kulturális heterogenitást. A DaF-ban általában azonos 
anyanyelvű, de különböző szociális hátterű és eltérő képességű tanulók 
tanulják együtt az idegen nyelvet, a DaZ-ban különböző anyanyelvű, 
eltérő szociális és kognitív kompetenciákkal rendelkező tanulók tanulják 
együtt a németet második idegen nyelvként. Ez a heterogenitás a 
tanárokat mindkét területen új kihívások elé állítja. Óhidy és Brömel 
(2017) a következő szempontok mentén javasolják új módszerek 
kidolgozását: 1. a nyelvi és kulturális különbségek pozitív szemlélete, 2. a 
tanulási folyamatok egyénre szabott elemzése, 3. személyre szabott 
idegen nyelvi diagnosztika, 5. interkulturális tartalmak. Ezekre mutattunk 
be két-két példát a nyelvi és az interkulturális érzékenyítésen keresztül az 
ausztriai és a magyarországi tanárképzés/továbbképzés gyakorlatából. 
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