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Tehetséggondozás több szinten
Dr. habil. Gyarmathy Éva, MTA Pszichológiai Kutatóintézet
A digitális kor a gyerekek képességeit jelentősen megváltoztatta. A mai gyerekek agya
sok, szimultán, főleg vizuális és auditív ingeren fejlődik. A digitális kor fő jellemzője,
hogy tudás és készségek nélkül is hozzájuthat információhoz, tudáshoz bárki. A digitális bennszülöttekben ezért az az érzés alakul ki, hogy tudásuk van. A digitális
bennszülöttek sem értenek jobban a technikai eszközökhöz, mint a digitális bevándorlók, de számukra a virtuális tudás is tudás. Erőfeszítés nélkül is képesek a rendelkezésre álló tudást használni. A kiemelkedőek azok lesznek, akik az információkat
rendszerben tudják kezelni, és a tudást sajátjukká teszik.
Nem véletlen, hogy két tehetséggondozó szakember is az informatika terén írt fejlesztő anyagot. Suszter Balázs és Gál Tamás egyaránt a mai kor lehetőségeinek minél
magasabb szintű alkalmazásához segítik a gyerekeket. Módszereik, mint a további
itt megjelenő szakértőké is, bár más-más területen, jelentős szabadságot adnak
a tevékenységekre. Runda Margit, Somló Katalin és dr. Stankovics Éva fejlesztő
anyagai is a gyerekek sokféle érdeklődéséhez és képességszintjéhez alkalmazkodó
fejlesztő foglalkozásokat mutatnak be. A gyerekek képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően egyre magasabb szintre juthatnak. Az együttműködés során
egymástól tanulnak, közben egymást kiegészítve használják képességeiket.
A mai gyerekek idejük igen nagy részét az oktatási intézményekben töltik, ezért az ott
tapasztaltak erőteljesen hatnak a gondolkodásukra. Ha azt élik meg, hogy nap mint nap
tudatos tevékenység által fejlődnek, ez beépül az életszemléletükbe, és képességeiket
a gyakorlás által maximalizálni tudják. Ehhez olyan környezetre van szükség, ahol
megélhetik a hozzáértésüket.
Az önbizalom ugyanis újabb tevékenységre sarkall, így tovább nő az erőfeszítésre
való hajlam és a teljesítmény. A teljesítményeket a hozzáértés megélése készíti elő.
Az iskolának az a gyakorlata, hogy korán, még kiforratlan képességek szintjén máris
teljesítményeket vár el, a későbbi kiemelkedő teljesítményeket veszélyezteti. A szabad próbálkozás, az anyag rendszerbe helyezése, majd a magasabb szinten történő
használata kell, hogy megalapozza a teljesítményeket. A tanításnak többet kell adnia,
mint amennyit elvár. A sokféle képességet megmozgató tevékenységek sok tanuló
számára jelentenek sikert.
A mindennapi foglalkozásoknak ugyanúgy, mint a szakköröknek, gazdagító programoknak legfontosabb feladata, hogy megmutassa a gyerekeknek, adottságaik
kiemelkedő képességek kifejlesztésére hajlamosítják őket, és ezért érdemes
erőfeszítést tenniük. Az önmagába vetett hite sarkallja az embert a kitartó munkára,
és a tehetségesek azok, akikben ez a hit hatalmas belső energiával szabadul fel.
A tehetségeseket nem válogatni kell, hanem mindenkinek lehetőséget adni a legnagyobb fejlődésre. A tehetségesek azok, akik ezzel a lehetőséggel a legnagyobb mértékben élni akarnak.
Gyarmathy Éva
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Előszó, avagy ki gondozza a
tehetségeket?
E módszertani füzet anyagát azzal
a szándékkal állítottam össze, hogy
megkönnyítsem azon kollégáim
dolgát, akik a nyelvtanulás terén
tehetségesnek mutatkozó tanulókkal foglalkoznak. Kinek szól
tehát? Természetesen mindenkinek! Lelki szemeim előtt most,
persze, feldereng az a savanyú
mosoly, amely erre a mondatra
egyes pedagógus sorstársaim arcán
megjelenik. „Még hogy tehetségek, amikor ezeknek még a tárgyesetet sem lehet megtanítani!”
Nos, az én iskolámban is hosszú
évek óta működik, hol nyíltan,
hol rejtve, hátránykompenzációs
program. Mindig vannak olyan
osztályok, amelyekben akár valamilyen neveléselméleti meggondolás alapján összegyűjtik a tanulási
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nehézségekkel küzdő és/vagy magatartás-zavaros vagy egyszerűen
csak alulmotivált gyerekeket, akár
spontán módon jönnek össze a
„problémás” gyerekek, és akkor
nekiállunk hátránykompenzálni –
többnyire mérsékelt sikerrel. Már
az is szép eredménynek számít,
ha egy harmincas osztályból sikerül a felét leérettségiztetni.
Tehetnénk mást is? Hát hogyne!
Például tudományosan megalapozott módszerekkel feltárhatnánk a
bennük rejlő pozitív képességeket –
nevezzük akár tehetségnek –, majd
kiaknázhatnánk azokat. Mert mi is
a tehetséggondozás? Sokszor nem
más, mint a hátránykompenzálás
fordítottja: ugyanazok a tanulók a
tárgyai (vagy inkább alanyai), csak
a hangsúlyok kerülnek máshová.

Mennyivel lélekemelőbb mindkét
fél számára, ha nem az untig ismert
és felpanaszolt nehézségeket, problémákat, hiányosságokat helyezzük
előtérbe, és ezek ellen indítunk
(szélmalom) harcot, hanem rámutatunk a gyermek képességeiben
rejlő lehetőségekre, és segítséget
nyújtunk neki ezek kiaknázásához.
A sikerélmény pedig köztudottan a
legnagyobb motiváló erők egyike.
Aki egyszer rákap az ízére, nem tud
lemondani róla. Amikor ez az állapot beállt, ki fog már emlékezni
arra, hogy az azelőtt mindig mogorva vagy éppen „osztály bohóca” gyermeknek munkanélküliek
a szülei, nem tudják megvenni a
tankönyveket, és számítógépük
sincs otthon?

Az, hogy miben is áll a tehetséggondozás, meglehetősen egyértelmű azokban a patinás oktatási intézményekben, amelyek évtizedek óta foglalkoznak ezzel. Ez a füzet elsősorban azoknak a nyelvtanároknak készült, akik nem ilyen iskolákban dolgoznak, hanem olyanokban, ahol nem
annyira nyilvánvaló a tehetségek jelenléte, sőt, ahol a „tehetségek” sokszor maguk sem tudják, hogy azok,
vagy ha netán tudják is, fogalmuk
sincs, mit kezdjenek vele. Az itt szereplő ötletek, tippek, módszerek többsége tanórákon használható, egy részük pedig külön foglalkozásokon
vagy tanulmányi kirándulásokon,
esetleg az otthoni gyakorlásban.
Örömteli közös munkát kíván kollégáknak és diákoknak egyaránt:
a Szerző
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Motiválni, motiválni, motiválni!
Mindannyiunk hétköznapi tapasztalata, amelyet mára épp elég kutatási
eredmény is alátámaszt: szó sincs
arról, hogy a tehetség mindenképp
eget kérne magának. Ha a gyermek
nem olyan családba született, amely
felismeri és támogatja a tehetséget,
amely pénzt, időt és energiát tud
áldozni annak kibontakoztatására,
akkor az a tehetség vagy örökre elsikkad, vagy pedig az iskolának kell
átvennie, mint annyi más esetben
is, a szülői ház szerepét, és magára
kell vállalnia a tehetséggondozás
felelősségét. Ebben a tevékenységben pedig kulcsszerep jut a motiválásnak – mint az oktatás minden más területén is, hiszen a mai
magyar társadalmi élet nem nyújtja
tömegével azokat az impulzusokat,
amelyek a tanulókat tanulásra, önfejlesztésre ösztönöznék. Ahogy
Csíkszentmihályinál1 is olvashatjuk,
három dolog segíti a gyermeket tehetsége kibontakoztatásában: 1. a
tudás, amelyet a segítő család és az
iskola nyújt, 2. a motiváció, amelyet
a gyermek szintén a családtól és a
szakterülettől kaphat meg és 3. a fegyelem – ebben foglalja össze Csíkszentmihályi azon tulajdonságok
és kialakított szokások összességét,
amelyek elengedhetetlenek ahhoz,
hogy valaki hosszabb időn keresztül
képes legyen kitartóan dolgozni és
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képezni magát úgy, hogy annak végül
kézzelfogható vagy kimutatható
eredménye is legyen. Noha a kutató a
második helyen említi a motivációt,
én inkább az első helyen említeném,
mert ennek meglétén múlik az, hogy
a tanuló megszerzi-e ill. meg akarja-e szerezni azt a tudást, amelyen
képességeit alkalmazhatja, és az is,
mennyi munkát hajlandó befektetni
saját fejlődése érdekében.
Az „alulteljesítő tehetség” fogalom
a szakirodalomban. Dr. Tóth László
szerint „a tanároknak azért jelent
nehézséget az alulteljesítők kiváló
képességeinek felismerése, mert
a gyenge iskolai teljesítményük
mögött a környezet és a személyiség bonyolult interakciója áll, amely
minden egyes gyermekre másképpen hat, és másképpen fejeződik
ki a gyermek tudatos és tudattalan
választásaiban. Ez a „választás” azt
is meghatározza, hogy milyen viselkedést alkalmaz a gyermek annak
érdekében, hogy az alulteljesítést
fenntartsa. Gyakran úgy »dönt«,
hogy elrejti a képességeit, nem tesz
erőfeszítést a napi iskolai követelmények teljesítése érdekében”.2
Mi minden veheti el a kiemelkedő
képességekkel rendelkezők kedvét az
iskolai munkától? Nagyjából ugyanaz, ami a többiekét is. Amíg az átlagos
iskola, felépítésénél, rendszerénél,

Csíkszentmihályi-Rathunde-Whalen, 55-56. o.
Tóth, 21. o.

módszereinél fogva, nem képes a
gyermekeket képességeiknek és
fejlődési ütemüknek megfelelően
oktatni, addig a skála mindkét végén
lévők, a kiemelkedő képességűek és
a leggyengébbek, az idejük tetemes
részét teljesen feleslegesen töltik
az intézményben. A tehetségesek
nap mint nap „favágással”, vagyis
számukra túl könnyű, ezért unalmas
és fárasztó feladatokkal kényszerülnek lekötni magukat. Ez gyakran
vezet magatartás-problémákhoz, az
iskola mint olyan iránti ellenségességhez, a többiek iránti türelmetlenséghez.
Az alulteljesítés egy másik oka az
oktatás túlságosan egyoldalú, a tanulókat inkább a passzív befogadó,
mint az aktív gondolkodó szerepére
kárhoztató jellegében gyökerezik. Az
elavult tudásközvetítő módszerek és
számonkérések miatt a gyerekeknek
meglehetősen nagy része sikertelen az iskolában. Önértékelésük
védelmében, meg a túlterheltség miatt is, ezek a tanulók elfordulnak minden intellektuális tevékenységtől. Az
ilyen közegben szégyen a tanulás,
így ha a tehetséges tanuló nem akar
magára maradni, kívül rekedni a
közösségen, akkor kénytelen átvenni
ezt a fajta beállítottságot3. Az eredmény az, hogy rengeteg kiemelkedő
képességű gyermek vész el a humán
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Vö.Gyarmathy, 228-229. o.

és természettudományok vagy a
művészetek számára. Pedig a társadalomnak szüksége volna azokra
a szellemi erőkre, amelyek a mai
fiatalokban rejlenek, de kihasználatlanul maradnak.
A tehetség ritkán jár egyedül,
és nagyon sokszínű lehet, Howard Gardner szerint például kilenc terü-leten nyilvánulhat meg
az emberi intelligencia, ezek a
– logikai és matematikai intelligencia,
– nyelvi intelligencia,
– zenei intelligencia,
– testi/kinesztetikus intelligencia,
– természeti intelligencia,
– térbeli/vizuális intelligencia,
– interperszonális intelligencia,
– intraperszonális intelligencia,
– egzisztenciális intelligencia.
A nyelvi intelligencia birtokában
vagyunk képesek pontosan kifejezni
saját gondolatainkat és reflektálni a
másokéira. Ez tesz minket érzékenynyé a szavak hangzására, ritmusára
és jelentésére. Ezzel az intelligenciával rendelkeznek a szópárbajok hősei, a nagy mesélők, a jól magyarázó tanárok.
Mennyiben tartozik ez az elmélet
a nyelvtanárokra, azon túlmenően,
hogy vannak kifejezett nyelvtehetségek is? A motiválás egyik módja lehet, hogy az órákon – természetesen
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Differenciálás
nem mindig és nem túlhajtott
formában – úgy válogatjuk össze az
egyes feladatokat, hogy a különböző
intelligenciáknak is nyújtsunk valamit: az „interperszonálisan intelligensek” játszhassanak szerepjátékokat, a logikai tehetségek ismerhessék fel a nyelvtani szabályszerűségeket, a vizuális tehetségek
rajzolhassanak fel a táblára olyan
ábrát, amely kifejezi-illusztrálja
az épp felismert szabályokat, stb.
Hosszú távon az egész csoport légkörének jót tesz, ha a tanulók úgy
érzik, módjuk van a legjobb képességeiket kihasználni nyelvórán is.
Amikor utánanéztem, hogyan zajlik a
tehetséggondozás német nyelvterületen, azt tapasztaltam, hogy messze
a leggazdagabb szakirodalma a
matematikai, majd ezután a természettudományi tehetségek fejlesztésének van. A művészeti képzésnek
és a tehetséges sportolók fejlesztésének is már régóta megvannak a
maguk keretei minden országban.
Az idegen nyelvek tanulásában tehetségesek gondozásáról azonban
nem találtam irodalmat. Az okon
elgondolkodva, azt hiszem, megtaláltam a megoldást (bár ha a kedves
Olvasó talál rá más indokot, arra is
kíváncsi lennék). A világgazdaság
vezető államaiban a polgárok nyelvtudása nem olyan kulcskérdés, mint
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Magyarországon vagy a hasonló
méretű és jelentőségű, „egzotikus” nyelvet beszélő országokban.
Nálunk karrierek dőlhetnek el azon,
hány idegen nyelvet beszél valaki, de még az átlagember – legyen
úszómester vagy hentes, kőműves
vagy manikűrös – boldogulása szempontjából is nagyon sokat számíthat
az, tud-e valamilyen nyelvet. Ezért
kapjuk fel a fejünket, ha kivételes
nyelvtehetséggel találkozunk.
Az alábbiakban olyan lehetőségeket,
feladattípusokat és módszereket ismertetek, amelyek alkalmasak arra,
hogy kellő kihívást jelentsenek, és
így fenntartsák az érdeklődést a
nyelvtehetségekben, emellett pedig
fejlesszék a nyelvi készségeiket is.
Ezek az alábbiak:
– a tanórai differenciálás,
– a kreatív feladatok,
– a számítógép és az internet
használata,
– az országismeret mint a motiváció
forrása,
– a projektmódszer és
– a külföldi tanulmányút.

A differenciálás szóra sok kollégámnak azonnal görcsbe rándul a gyomra. Nem is csoda, hiszen
ez nem jelent mást, mint hogy az
adott 45 percre nem egy, hanem
két, sőt eset-leg három tanórát
tervezzünk meg és készítsünk elő
úgy, hogy ezért a végén csak egyet
fizetnek ki. Pedig megéri a befektetés, mert többszörös lesz a haszna:
a tehetséges tanulónak megadjuk
azt a kihívást, amelyre szükség van
ahhoz, hogy egyáltalán beinduljon,
míg a többieket nem terheljük az
erejüket meghaladó feladatokkal. A
tehetségekre szabott feladatok fejlesztik a képességeiket, és némelyek még megtisztelve is érzik
magukat, amiért színvonalasabb
feladatokat kapnak, mint a többiek,
ami jó esetben motiválja is őket.
Az, hogy a tanár figyelmet fordít
a neki megfelelő szintű feladatok
(elő)készítésére, erősítheti a tehetséges tanuló kötődését a tanárhoz,
azt pedig szintén valamennyien
nagyon jól tudjuk, milyen fontos a
tehetséggondozásban a személyes
kapcsolat mentor és tanítványa
között.
Az alábbiakban arról lesz szó, hogyan oldhatjuk meg a differenciálást viszonylag kevés munkabefektetéssel, mégis hatékonyan.

Egy témához több szöveg/
több gyakorlat
A differenciálás legegyszerűbb módja, ha az adott témához több feladatot készítünk elő sokszorosított formában, és a tanulók, a nekik
tetsző munkaformában dolgozva
– egyénileg, párban vagy kis csoportban –, kiválasztják a nekik leginkább tetsző és a képességeiknek
leginkább megfelelő feladatokat,
amelyek valahol egy asztalon, egy
sarokban vagy a terem közepén, a
földön hevernek. Az együtt dolgozók
kapnak egy igazoló szelvényt (1.ába),
amelyen a tanár az ellenőrzés után
bejelöli az elvégzett feladatokat:
Text
ergänzen



Comics
Dialog



Kreuzwort



Text
verstehen
Witze
Wortsuche



1. ábra.

Az értékelésnél nyilván számít a
megoldott feladatok száma és minősége is.
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A szókincs gyakorlása,
rejtvények és játékos
feladatok

A választást lehet irányítani azzal,
hogy a feladatokat tartalmazó
lapokon plusz jelekkel vagy csillagokkal jelöljük a nehézségi fokot.
Itt voltaképpen csak a „rendezésen”
múlik a differenciálás. Nagy haszna, hogy a tanulók önállóan dolgoznak, motiválja őket a választás
lehetősége és a versenyszellem – ki
old meg több feladatot? –, a tanár
pedig bevetheti mindazokat a feladatokat, amelyeket a mappáiban
őriz már évek óta, amelyeket a
szünetben letöltött az internetről
vagy kimásolt más tankönyvekből,
feladatgyűjteményekből, vagyis a
tanári „recycling” egy nagyon gazdaságos módja.

A szókincs gyakorlása szívós küzdelem a felejtés ellen. Hatékonyságának az a trükkje, hogyan tudjuk
„étvágygerjesztővé” tenni azt a sok
ismétlést, amire szükség van a szavak rögzüléséhez. A rejtvények és játékos feladatok jó szolgálatot tesznek
ebben, és ezeket modern szoftverek
segítségével könnyű úgy variálni,
hogy a különböző képességű tanulók
különböző változatokban kaphassák
meg ugyanazt az alapanyagot. Lássuk az alábbi példákat:

A) Jellemvonások gyakorlása – szókereső
A különböző nehézségű változatokat egy, két vagy három csillaggal jelöltem.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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a
v
w
l
e
f
f
e
i
g
e

b
b
ö
s
e
r
h
g
f
h
t

c
x
b
t
f
e
p
o
s
z
x

d
e
s
x
l
u
g
i
t
u
m

e
h
p
h
e
n
v
s
u
x
c

f
r
a
b
i
d
w
t
r
p
y

g
l
r
l
ß
l
m
i
d
i
l

h
i
s
u
i
i
z
s
i
x
s

i
c
a
a
g
c
h
c
a
e
x

j
h
m
f
z
h
c
h
l
p
p

*In diesem Suchrätsel sind 10 Wörter versteckt. Die Anfangsbuchstaben sind markiert.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a
f
e
i
g
e
m
u
t
i
g

b
r
v
l
z
g
b
ö
s
e
p

c
e
y
b
q
o
d
h
n
t
a

d
u
l
q
z
i
m
f
o
w
e

e
n
f
v
f
s
a
l
i
i
h

f
d
m
a
s
t
s
e
f
e
r

g
l
i
y
t
i
r
i
a
t
l

h
i
c
j
u
s
a
ß
u
f
i

i
c
j
m
r
c
p
i
l
n
c

j
h
g
t
i
h
s
g
f
n
h

** In diesem Suchrätsel sind 10 Charaktereigenschaften versteckt.
Gruppiere sie!
+

-

*** In diesem Suchrätsel sind 10 Charaktereigenschaften versteckt.
Wie ist die Person, die sagt:
„Nein, jetzt stehe ich noch nicht auf. Es ist erst 11 Uhr.”
				__________ faul ___________
„Ein neuer PC kostet 359 Euro? Nein, der alte funktioniert
noch ganz gut.”		
________________________ stb.
A rejtvényt a Zarb.4 program segítségével készítettem. 30 napos próbaverziója letölthető a szoftver szerzőjének honlapjáról, de tanácsos megvásárolni, mert komoly segítséget nyújt feladatkészítéshez. Szókeresőt készíteni
program nélkül sem nehéz, és amint látható, könnyű vele differenciálni.
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Megoldás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a b
b
ö
s
e
f r
f
e g
i
g
e

c d e f g h
e h r l i
s p a r s
l u
f l e i ß i
e u n d l i
g
o i s t i s
s t u r
u
m

i
c
a
a
g
c

j
h
m
f

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

h

c h

a
f
e
i
g
e
m
u
t
i
g

b c d e f g h i j
r e u n d l i c h

s t u
g o i s t i s
b
m a s r a
ö
f l e i ß
s
f a u
e
e h r l i

r
c h
p s
i g
l

** Fülle das Rätsel aus!
1

2

c h

B) Jellemvonások gyakorlása – keresztrejtvény
* Welche Charaktereigenschaften sind das?
(Így, persze, nehéznek tűnik, de ha a tanulók éppen tizenöt konkrét melléknevet tanultak, és azok vannak a rejtvényben, akkor nagyon is könnyű.)
ö

1

2

e

a

3

4
5

b

5

m

f

3

s

e

f

u

e
e

4

5

6

e

i

u

i

i

e

7

f

o
i
u

7

i
8

a

a

9

u
i
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Waagerecht:
1. Er/sie gibt Geld nicht leichtsinnig
aus.
3. Er/sie lügt nie.
4. Er/sie arbeitet viel und gerne.
5. Nicht gütig.
7. Nett, lieb

Senkrecht:
1. Er/sie will immer mit dem Kopf
durch die Wand.
2. Er/sie arbeitet nicht gern.
3. Er/sie denkt immer nur an sich
selbst.
4. Er/sie hat immer Angst.
6. Er/sie hat nie Angst.
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*** Das ist ein fertiges Kreuzworträtsel. Wie waren die Definitionen?

b

1

ö

s

2

e

3

h
4

f

r

f

6

e

i

ß

i

g

c

o

h

a

u

c

h

e

u

n

d

l

i
g

g

e

t

u

r

p

a

a

A Zarb.4 program segítségével egy adott, begépelt vagy az internetről letöltött
szöveget különböző módokon átalakítva, különböző nehézségi fokokon tálalhatunk fel tanulóinknak. Ez is viszonylag könnyen megoldható a program
nélkül is, és a változatokat elmentve, kinyomtatva megőrizhetjük a további
tanulónemzedékeknek is.

t
i
8

s

r

a

9

m

c

u

h

t
i
g

A keresztrejtvények szintén a Zarb.4 programmal készültek.
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** Wie viele Backwaren (_____), Milchprodukte (_______)… kannst du
finden?”
** Was isst du davon zum Frühstück? Zum Mittagessen? Zum Abendessen?

Gyakorlás szöveggel

i
s
7

l

e

l
5

f

C) Minden, ami ehető – óvatosabb és bátrabb kezdőknek
* Wie viele Lebensmittel findest du? Notiere!

A) Szövegértés
a) Eredeti párbeszéd (Schrittweise 1):
Frau Haller: Weißt du, dass Tante Hilda nächste Woche Namenstag hat?
Herr Haller: Na und?
Frau Haller: Meinst du nicht, dass wir ihr etwas schenken müssen?
Herr Haller: Ich denke, dass sie sehr reich ist. Außerdem hat sie sowieso
schon alles.
Frau Haller: Das ist wahr. Aber wir können sie wenigstens besuchen.
Ich gehe und rufe sie an. Ich sage ihr, dass wir sie am
Samstagnachmittag besuchen möchten.
Herr Haller: Ich hoffe, dass Samstag ihr passt. Denn am Sonntag habe ich
für deine Tante keine Zeit.
Frau Haller: Sei doch nicht so!
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* Wie ist die richtige Reihenfolge? Bitte die Absätze ordnen!
a) Ich hoffe, dass Samstag ihr passt. Denn am Sonntag habe ich für
deine Tante keine Zeit.
b) Das ist wahr. Aber wir können sie wenigstens besuchen. Ich gehe
und rufe sie an. Ich sage ihr, dass wir sie am Samstagnachmittag
besuchen möchten.
c) Meinst du nicht, dass wir ihr etwas schenken müssen?
d) Weißt du, dass Tante Hilda nächste Woche Namenstag hat?
e) Sei doch nicht so!
f ) Na und?
g) Ich denke, dass sie sehr reich ist. Außerdem hat sie sowieso schon
alles.
** Wie ist die richtige Reihenfolge? Bitte die Sätze ordnen!
a) Ich gehe und rufe sie an.
b) Aber wir können sie wenigstens besuchen.
c) Ich denke, dass sie sehr reich ist.
d) Meinst du nicht, dass wir ihr etwas schenken müssen?
e) Außerdem hat sie sowieso schon alles.
f ) Ich hoffe, dass Samstag ihr passt.
g) Ich sage ihr, dass wir sie am Samstagnachmittag besuchen
möchten.
h) Na und?
i) Denn am Sonntag habe ich für deine Tante keine Zeit.
j) Das ist wahr.
k) Weißt du, dass Tante Hilda nächste Woche Namenstag hat?
l) Sei doch nicht so!
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*** Was passt zusammen?
1. Weißt du, dass Tante Hilda
2. Na
3. Meinst du nicht, dass wir
4. Ich denke, dass sie
5. Außerdem hat sie sowieso
6. Das ist
7. Aber wir können sie
8. Ich gehe und
9. Ich sage ihr, dass wir sie
10. Ich hoffe, dass Samstag
11.Denn am Sonntag habe ich
12. Sei doch

a) schon alles.
b) für deine Tante keine Zeit.
c) rufe sie an.
d) nächste Woche Namenstag
hat?
e) ihr passt.
f ) sehr reich ist.
g) am Samstagnachmittag besuchen möchten.
h) und?
i) wahr.
j) ihr etwas schenken müssen?
k) nicht so!
l) wenigstens besuchen.

b) Internetről letöltött, vagyis autentikus szöveg – eredeti változat:
Nach dem Abitur wollte ich unbedingt etwas Neues ausprobieren. Warum
nicht eine einjährige Auszeit nehmen und im Ausland neue kulturelle Erfahrungen sammeln? Bereits ein Jahr vor dem Abitur begann ich zu suchen.
Ich informierte mich bei etlichen Organisationen, bevor nach langem hin
und her immerhin das Land feststand: Südafrika. Dieses Land schien mir
geeignet, um Afrika kennen zu lernen ohne einen riesigen Kulturschock zu
erleben.
Mit dem Deutsch-Südafrikanischen Jugendwerk (DSJW) fand ich dann
auch eine geeignete Organisation, die mir weiterhalf, eine Projektstelle zu
finden. Also bewarb ich mich beim DSJW, teilte der Organisation beim Beratungsgespräch meine Vorstellungen für das Auslandsjahr mit und bekam
eine Stelle im „Abraham-Kriel-Kinderheim“ in der südafrikanischen Stadt
Potchefstroom angeboten. Die Vermittlungsgebühr und den Flug musste ich
selbst finanzieren, Unterkunft und Verpflegung vor Ort waren dafür aber frei.
								(www.abi.de)
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** Bitte die Sätze ordnen!
a) Warum nicht eine einjährige Auszeit nehmen und im Ausland
neue kulturelle Erfahrungen sammeln?
b) Die Vermittlungsgebühr und den Flug musste ich selbst finanzieren, Unterkunft und Verpflegung vor Ort waren dafür aber frei.
c) Also bewarb ich mich beim DSJW, teilte der Organisation beim
Beratungsgespräch meine Vorstellungen für das Auslandsjahr mit
und bekam eine Stelle im „Abraham-Kriel-Kinderheim“ in der
südafrikanischen Stadt Potchefstroom angeboten.
d) Ich informierte mich bei etlichen Organisationen, bevor nach
langem hin und her immerhin das Land feststand: Südafrika.
e) Mit dem Deutsch-Südafrikanischen Jugendwerk (DSJW) fand
ich dann auch eine geeignete Organisation, die mir weiterhalf, eine
Projektstelle zu finden.
f ) Nach dem Abitur wollte ich unbedingt etwas Neues ausprobieren.
g) Bereits ein Jahr vor dem Abitur begann ich zu suchen.
h) Dieses Land schien mir geeignet, um Afrika kennenzulernen ohne
einen riesigen Kulturschock zu erleben.

*** Was gehört zusammen?
1. Nach dem Abitur wollte ich
unbedingt
2. Warum nicht eine einjährige
Auszeit nehmen und
3. Bereits ein Jahr vor dem
Abitur
4. Ich informierte mich bei
etlichen Organisationen,
5. Dieses Land schien mir
geeignet, um Afrika kennen zu
lernen
Mit dem Deutsch-Südafrikanischen Jugendwerk
(DSJW) fand ich dann
die mir weiterhalf,
Also bewarb ich mich beim
DSJW, teilte der Organisation
beim Beratungsgespräch meine
Vorstellungen für das
Auslandsjahr mit
Die Vermittlungsgebühr und
den Flug musste ich selbst
finanzieren,
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im Ausland neue kulturelle
Erfahrungen sammeln?
Unterkunft und Verpflegung
vor Ort waren dafür aber frei.
und bekam eine Stelle im
„Abraham-Kriel-Kinderheim“
in der südafrikanischen Stadt
Potchefstroom angeboten.
etwas Neues ausprobieren.
bevor nach langem hin und her
immerhin das Land feststand:
Südafrika.
ohne einen riesigen
Kulturschock zu erleben.
auch eine geeignete
Organisation,
eine Projektstelle zu finden.

begann ich zu suchen.
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B) Szókincs gyakorlása szöveggel

* Korrigiere die Fehler.

Alle Wege nach Berlin (Themen
aktuell 1) – eredeti szöveg:
Sie können in einer Reisegruppe
mit dem Bus nach Berlin fahren, es
gibt aber auch Linienbusse nach
Berlin. Sie fahren von vielen Städten
in Deutschland zum Zentralen
Busbahnhof am Funkturm in BerlinCharlottenburg. Fahrpläne und
Auskünfte bekommen Sie in den
Reisezentren und Info-Points in den
Bahnhöfen und in Reisebüros.

Sie können in einer Rgespuperie
mit dem Bus nach Berlin fahren, es
gibt aber auch Lisuinbsnee nach
Berlin. Sie fahren von vielen Städten
in Deutschland zum Zentralen
Bbuhhnosaf am Funkturm in BerlinCharlottenburg. Farnlhpäe und
Auskünfte bekommen Sie in den
Rsrezneiteen und Info-Points in den
Benaöhfhn und in Reisebüros.

*Bitte an der richtigen Stelle
einsetzen:
Linienbusse | Fahrpläne | Reisezentren | Busbahnhof | Bahnhöfen |
Reisegruppe |
Sie können in einer ___________
mit dem Bus nach Berlin fahren,
es gibt aber auch ___________ nach
Berlin. Sie fahren von vielen Städten
in Deutschland zum Zentralen
__________ am Funkturm in BerlinCharlottenburg. _________ und
Auskünfte bekommen Sie in den
____________ und Info-Points in den
_________ und in Reisebüros.
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* Das ist eine Geheimschrift.
Rekonstruiere den Text.
Sie können in einer R e i s e g r u p p e
mit dem Bus nach Berlin fahren, es
gibt aber auch L i n i e n b u s s e nach
Berlin. Sie fahren von vielen Städten
in Deutschland zum Zentralen
B u s b a h n h o f am Funkturm in
Berlin-Charlottenburg. F a h r p l ä n e
und Auskünfte bekommen Sie in
den R e i s e z e n t r e n und InfoPoints in den B a h n h ö f e n und in
Reisebüros.
** Ergänze die Sätze.
Sie können in einer (pguesprreei)
___________
mit
dem
Bus
nach Berlin fahren, es gibt
aber auch (isniuebsenl) ___________
nach Berlin. Sie fahren von vielen

Städten in Deutschland zum
Zentralen (bhhufnosba) __________
am Funkturm in Berlin-Charlottenburg. (lrnafhpeä) _________ und
Auskünfte bekommen Sie in den
(enrnzseterei) ____________ und
Info-Points in den (aöenbhhfn)
_________ und in Reisebüros.
** Ergänze die Sätze.
Sie können in einer R_________e
mit dem Bus nach Berlin fahren,
es gibt aber auch L_________e nach
Berlin. Sie fahren von vielen Städten
in Deutschland zum Zentralen
B________f am Funkturm in BerlinCharlottenburg. F_______e und
Auskünfte bekommen Sie in den
R__________n und Info-Points in
den B_______n und in Reisebüros.
A fenti feladatok a már bemutatott
Zarb.4 segítségével készültek, de
a Themen tan könyvsorozathoz
készült egy CD, amely tartalmazza
az összes szöveget, és hozzá egy
szoftvert, amellyel hasonló, de
kevésbé változatos feladatokat
készíthetünk. Ugyanilyen jellegű
az Übungsblätter per Mausklick
(Hueber) szoftver, itt azonban
be kell vinni a szöveget. Egy
munkaközösségnek
érdemes
befektetni egy ilyen segédeszközbe.

Ugyanakkor nem győzöm hangsúlyozni, hogy a differenciálásnak
ez a módja szoftverek nélkül is
megoldható, hiszen a szöveget csak
egyszer kell begépelni, azután már
könnyű különböző átalakításokat
végezni rajta.
C) Nyelvtan
* Bitte richtig einsetzen:
in | nach | nach | zum | in | von | mit |
in | am | in | in | in |
Sie können __ einer Reisegruppe
___ dem Bus ____ Berlin fahren, es
gibt aber auch Linienbusse ____
Berlin. Sie fahren ___ vielen Städten
__ Deutschland ___ Zentralen
Busbahnhof __ Funkturm __ BerlinCharlottenburg. Fahrpläne und
Auskünfte bekommen Sie __ den
Reisezentren und Info-Points __ den
Bahnhöfen und __ Reisebüros.
** Ergänze die Sätze. (L. fent, csak
nem adjuk meg az elöljárókat.)
D) Komplex feladatok
Ezek, éppen összetettségük folytán,
nehezebbek, mint az egy nyelvi (rész)
készség edzését megcélzó feladatok,
ezért komolyabb kihívást jelentenek
a tehetségesebb tanulóknak.
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** Der Text enthält 7 Fehler
(falsche
Buchstaben).
Die
falschen Buchstaben ergeben ein
Wort: _ _ _ _ _ _ _
Vie können in einer Reisegruppe
mit dem Bus nach Berlen fahren,
es gibt aber auch Linienbusse rach
Berlin. Sie fahren von vielen Städten
in keutschland zum Zentralen
Busbahnhof am Funkturm en
Berlin-Charlottenburg. Fahrpläne
und Aushünfte bekommen Sie in
den Reisezentren und Inro-Points in
den Bahnhöfen und in Reisebüros.
(Megoldás: „Verkehr”.)

Jellemzően ilyen feladattípus a
Cloze, amelyről korábban úgy vélték,
alkalmas egyfajta „általános nyelvi
készség” mérésére. Itt ugyanis rendelkezni kell megfelelő szókinccsel,
nyelvtani ismeretekkel, és mivel
ezeket csak a kontextus ismeretében tudjuk megfelelően elhelyezni a
szövegben, a szövegértés készségének is kellően fejlettnek kell lennie.
Kiválóan alkalmas tehetségesebb
tanulóknak. Elkészítésénél arra
kell ügyelnünk, hány szót hagyunk
ki – mivel minél több a hézag, annál
nehezebb a feladat –, továbbá hogy
honnan indulnak a kihagyások, mert
egyazon szöveg esetén is különböző
nehézségű feladatokat kapunk attól
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függően, melyik szótól kezdődnek a
hiányok. Az első és az utolsó mondatot általában illik meghagyni
egészben. A könnyített változatokban megadhatjuk a szövegben a
szavak egy részét vagy keretben a
beillesztendő elemeket.
* Bitte richtig einsetzen:
ter | ieben | ort | ir | em | en | ren | gte
| hr | iben | er | nge | nd | ie | rma | ie
| mten | zug | ie | ei | st | ch |
Einbrecher rufen Polizei zur Hilfe
In Köln mussten zwei Einbrecher die
Polizei zur Hilfe gerufen. Sie waren
im Auf___ stecken geblieben. I__
Notruf wird d__ Polizisten noch la___
in Erinnerung ble____: „Das hört si__
jetzt dumm an, ab__ ist leider so: W__
wollten einbrechen, u__ der Aufzug
i__ stecken geblieben“, sa___ einer
der Tä___ am Telefon. Am Tat___
stellten die Bea____ fest, dass d__
Männer tatsächlich d__ Eingangstür
einer Fi___ aufgebrochen hatten. B__
ihrer Fahrt in d__ obere Etage wa___
sie mit d__ Lift stecken gebl_____.
Da kann man nur sagen: Dumm
gelaufen!

** Ergänze die Sätze.
Einbrecher rufen Polizei zur Hilfe
In Köln mussten zwei Einbrecher die
Polizei zur Hilfe gerufen. Sie waren
im Aufzug stecken _________. Ihr
Notruf wird den Polizisten ____ lange
in Erinnerung bleiben: „Das ____ sich
jetzt dumm an, aber ___ leider so: Wir
wollten einbrechen, ___ der Aufzug
ist stecken geblieben“, _____ einer
der Täter am Telefon. Am ______
stellten die Beamten fest, dass ___
Männer tatsächlich die Eingangstür
einer _____ aufgebrochen hatten. Bei
ihrer Fahrt in ___ obere Etage waren
sie mit ___ Lift stecken geblieben.
Da kann man nur sagen: Dumm gelaufen!

Személyre szabott házi
feladatok
A képességfejlesztés elengedhetetlen része az otthoni munka,
és a tehetséges tanuló csak akkor fejlődhet a saját tempójának
megfelelően, ha a házi feladatokat is rá szabjuk. A differenciálás egyik lehetősége, ha élünk az
előbbiekben ismertetett feladatnehezítési módokkal, de adhatunk fel a tanulóknak a továbbiakban bemutatott, kreativitást, számítógép-használatot vagy önálló in-

ternetes kutatást igénylő feladatok
közül. A tehetséges tanuló szókincse azonban úgy bővíthető
a legjobban, azáltal rögzülnek
benne kész nyelvi sablonok, ha
minél több autentikus szöveget
olvastatunk vele. Származhatnak
ezek a szövegek a nyomtatott és
az elek-tronikus ifjúsági sajtóból
(Topic, JÖ, www.abi.de, www.uni
cum.de, www.sowieso.de, www.
GEOlino.de stb.), de lehetnek
irodalmi szövegek is, a lényeg, hogy
eléggé érdekfeszítőek legyenek
a tanulónak, ne legyen számára
gyötrelmes az olvasás. Természetesen a szöveghez mellékelnünk
kell feladatot is. Lehet ez a szöveg
lényegének vagy a saját véleménynek szó- vagy írásbeli összefoglalása. A Goethe Intézet és a
Langenscheidt Kiadó Literatur im
Unterricht sorozatának könnyített nyelvezetű ifjúsági regényeihez kapunk javaslatokat a didaktizáláshoz, kész feladatlapokkal
együtt. Valamennyi németországi
tankönyvkiadó jelentet meg könynyített olvasmányokat. Emellett
a filléres regényfüzetek is jó szolgálatot tesznek. Lányok szívesen
olvashatják a szerelmes történeteket, és ezek ráadásul tökéletesen visszaadják a hétköznapi beszélt nyelvet.
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Kreatív feladatok
Gondolkodásunkban gyakran közvetlenül összekapcsolódik a kreativitás és a tehetség fogalma. Akár
jogosan, akár nem, annyi bizonyos,
hogy a kreatív feladatmegoldás, a
valami újat létrehozás, az őszinte
megnyilatkozás, az önkifejezés
öröme mindenképpen vonzó – és ezzel motiváló – lehet a nyelvgyakorlás és -alkalmazás minden szintjén.
A számtalan lehetőség közül az
alábbiakra szeretném ráirányítani
kollégáim figyelmét:
• kép(ek) és szöveg(ek) felhasználása,
• irodalmi szövegek feldolgozása,
átalakítása, megalkotása
• kreatív írás,
• hangjáték készítése.

Kép és szöveg házasítása
A kép a leggazdagabb információforrás: egyetlen pillantással sok mindent leolvashatunk róla. Ugyanakkor beindítja a kreativitáshoz
szükséges
asszociációkat
és
képzelőerőt. Nincs szükségünk
másra, mint néhány kidobott
képes újságra. (Természetesen az
internetről is tölthetünk le képeket.) Az ezekből kivágott képeket tetszés szerint csoportosítva
adhatjuk oda tehetségesebb tanulóinknak, esetleg választhatnak ők
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is, tudatosan vagy találomra. Ezután
csak a műfajt kell megadnunk
– hír, glossza, olvasói levél, riport,
elbeszélés stb. –, és várhatjuk az
ötletes írásokat. Figyelem! Az értékelésnél ilyenkor semmiképpen
sem a nyelvtani hibák száma a döntő!

Megadhatunk egy címet is:
Schreib einen Artikel für ein
Gesundheitsmagazin mit dem
Titel:
In Zukunft Fliegenwurst

Was ist hier passiert? Mach ein
Interview mit dieser Person.
Stell sie vor und schreib über
ihre Schicksalswende.

Hosszabb szövegek írását előkészítendő, érdemes kezdetben végigvenni az egyes lépéseket. A tanulóknak ugyanis sokszor még
anyanyelvükön is nehezükre esik
összeszedni és rendezett mondatokba foglalni a gondolataikat. Célszerű
ebből a célból egy provokatív (gondolatokat ébresztő) képet egy A3
méretű lap közepére ragasztani.
Ez lesz a Mind-map (elmetérkép)
középpontja,
amelyhez
asszociációkat fűz a tanuló, azokból pedig további elágazások indulhatnak.
Fontos szabály, hogy az első körben
semmilyen ötletet sem szabad elvetni, tűnjön először bármilyen vadnak is, mi pedig semmilyen kritikát

nem fűzhetünk hozzá! Ha igazán jó
képet sikerült választanunk, körülötte a lapon egy gazdagon elágazó
ötlethalmaz fog megjelenni. A
következő lépés, hogy az ágakbogakból a tanuló kiválassza a
legizgalmasabbnak tűnő ágat, vagy
egyszerűen csak öt érdekesnek tűnő
asszociációt. Ezután tegyen fel minden ponthoz minél több kérdést
(w-Fragen), ami érdekelné őt. Majd
ezeket a kérdéseket olyan sorrendbe
kell tennie, hogy a majdani szövegben valamiféle gondolati feszültség
alakuljon ki, és a vége valamilyen
csattanó legyen. Ha minden kérdésre
sikerült – lehetőleg több mondatban
– válaszolni, akkor ezeket már csak
össze kell fűzni szöveggé a megfelelő
kötőszavakkal, és kész a mű, lehet
tisztázni.
Das ist Lukas. Schreib über
ihn einen Artikel für eine
Jugendzeitschrift.
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Irodalmi szövegek
feldolgozása, átalakítása,
megalkotása
Irodalmi szövegekkel igen élvezetes
lehet a munka, feltéve, hogy jól
választottuk meg az alapanyagot.
Mindenképpen az ifjúságnak szóló
művet válasszunk, olyat, amely
vagy valamilyen nálunk is aktuális
témát tárgyal, vagy olyat, amely bizonyos szempontból „egzotikumnak” számít, de érzelmileg átélhető
egy magyar fiatalnak is. Hol lehet
ilyet találni? Először is a már említett ifjúsági lapokban. A JÖ rendszeresen közöl elbeszéléseket vagy
szemelvényeket regényekből. Azután a tankönyvkiadók is jelentetnek

meg könnyített olvasmánysorozatokat. A Klett Kiadó direkt
c. sorozatához mellékel egy irodalmi
szöveggyűjteményt feladatlapokkal
együtt, mindez a honlapról ingyenesen letölthető. A www.internetmaerchen.de oldalon számtalan mesét találhatunk a világ minden tájáról,
nem is mindig csak gyermekeknek
szólókat. Izgalmas és motiváló lehet
az is, ha a diákok fiatalok irodalmi
próbálkozásaival dolgozhatnak. Ilyeneket találunk pl. a www.literatur
werkstatt.at honlapon, ahol gyerekek és fiatalok irodalmi versenyekre benyújtott és díjazott, prózai
és verses írásai olvashatók. További
honlapok, ahol – főleg klasszikus –
irodalmi szövegeket találunk:

http://gutenberg.spiegel.de/
http://www.freiburger-anthologie.de/
http://www.rogersite.ch/poesie.asp
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/fb07/GermS/germ-links.html#texte
http://www.literature.at/webinterface/library
http://www.klassikerwortschatz.uni-freiburg.de/etexte.htm
http://www.the-short-story.com/de/index.html
Versek:
http://www.gedichte.vu
http://www.geocities.com/Athens/6674/indexge.html
http://www.lyrikline.de/
Az irodalmi szöveggel kétféleképpen
dolgozhatunk: a tanulók vagy az eredetivel kapcsolatos gondolataikat,
tapasztalataikat, asszociációikat ír-
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hatják le, ill. mondhatják el, vagy az
eredetit mintának, esetleg kiindulópontnak tekintik, és maguk is valamilyen „irodalmi” művet hoznak létre.

Itt, terjedelmi okokból, csak egy
mintafeladatsort közlök, amely tartalmazza mindkét lehetőséget.
• Einstieg: Wann und warum
schweigt man? – kurzes Gespräch
(Mikor és miért hallgatunk? –
rövid beszélgetés), Kannst du
schweigen oder redest du lieber?
(Tudsz hallgatni vagy jobban
szeretsz beszélni?)

•

Aufgaben
zur
Verstehenskontrolle (Feladatok a szövegértés ellenőrzésére): Wie könntest
du den Text aufgliedern?
(Hogyan tudnád részekre osztani
a szöveget?) Wie stellst du dir die
beiden Hauptfiguren? (Hogyan
képzeled el a két főszereplőt?)

Ruth Dellinger (16): Schweigen
Er hatte Zeit seines Lebens nicht sehr viel gesprochen. Doch als er etwa zehn
Jahre alt war und sein Bruder starb, gab er es ganz auf und verbrachte fortan
sein Leben in Schweigen. Damit trotzte er auch den vielen Spezialisten,
die sein Fall zu interessieren begann, und die mit den verschiedensten
Medikamenten und Therapien versuchten, Worte aus ihm heraus zu
zwingen.
Obwohl er schwieg, ging er ganz normal zur Schule. Eines Tages kam ein
Mädchen in seine Klasse, das war neu in der Stadt. Es setzte sich neben ihn,
weil dort der einzige freie Platz im Raum war.
»Hallo«, sagte es leise. Er nickte zurück.
Während der Stunde blieb das Mädchen ruhig, folgte den Ausführungen des
Lehrers, kritzelte Notizen.
Schön still ist sie, dachte er.
Dann kam die Pause.
»Hallo, ihr alle zusammen, ich heiße Susanne, bitte nennt mich nicht Susi,
wir sind erst vor drei Tagen hergezogen. Toll ist es hier, das Bild, das ihr dort
hängen habt, gefällt mir gut. Darf ich mir von euch Unterlagen ausleihen
zum Nachschreiben, der Lehrer ist richtig cool,…«
Er schwieg, war entsetzt. Solch einen Redeschwall hatte er in seinem Leben
noch nicht vernommen, alles kunterbunt durcheinander gewürfelt, Satz
zusammenhanglos an Satz gereiht.
Irgendwann läutete es zur nächsten Stunde. Sie setzte sich wieder neben
ihn. Bloß nicht, dachte er.
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Mitten im Lösen eines Mathematikbeispiels störte ihn ein Zettel, den sie
ihm zuschob.
»Ich bin immer so. Schrecklich, oder? Kaum mache ich den Mund auf,
kommen dumme Sachen raus.«
»Ja. Schrecklich.«, schrieb er auf die Rückseite des Zettels und reichte ihn
ihr zurück. Sie las und schwieg.
In der nächsten Pause redete sie wieder, und die Leute scharten sich um sie.
»Ich rede nie«, schrieb er ihr in der darauf folgenden Unterrichtsstunde als
Friedensangebot.
»Ich weiß«, kam es prompt zurück. Und dann noch ein Zettel. »Hilfst du mir
beim Stillsein, beim Schweigen?«
Er dachte nach. Sollte er seine Stille, sein Schweigen für das ihre aufgeben?
»Vielleicht«, schrieb er. »Wenn wir gemeinsam schweigen.«
(www.literaturwerkstatt.at)

•

•
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Aufgabe zur Deutung des
Textes (Feladatok a szöveg
értelmezéséhez): Was verstehst
du unter dem Satz: „Sollte er
seine Stille, sein Schweigen
für
das
ihre
aufgeben?”
(Hogyan értelmezed ezt a
mondatot: „Adja fel a csendjét,
a hallgatását a lány hallgatásáért?”)
Kreative Aufgaben (Kreatív feladatok): Schreib eine andere
Kurzgeschichte aus der Perspektive des Mädchens. (Írj egy másik
novellát a lány szemszögéből!)
Setze die Geschichte fort. (Folytasd a történetet!) Schreib eine
Kurzgeschichte mit dem Titel „Gegensätze ziehen sich
an” (Írj egy novellát Ellentétek vonzzák egymást címmel!)

Kreatív írás
A kreatív írás lényege az önkifejezés,
ezért lehet vonzó a diákok számára.
Végre nem előre megadott szabályoknak és a tanári elvárásoknak
megfelelően hozhatnak létre írásműveket! A kreatív írás az angol
nyelvű országokban, de már Németországban is helyet kapott az iskolai
programban. A modern agykutatás
ugyanis bebizonyította, hogy a spontánul és intuitív módon gondolkodó,
érzelemteli, kreatív, eredetiségre
hajló jobb félteke elhanyagolása
két szempontból is káros következményekkel jár: a gondolkodás
az egyoldalúság miatt mindinkább
elszegényedik, ugyanakkor a jobb
félteke elnyomott erői előbb-utóbb
destruktív módon, úgy és olyankor

törnek felszínre, ahogyan és amikor
inkább kárt okoznak, mint haszonnal járnak. Ha pl. egy fiatal hosszabb
ideig nem használhatja megfelelő
módon a fantáziáját, az asszociációs
képességét, az önálló gondolkodását,
akkor az a tanórai viselkedésén is
meg fog mutatkozni: elkalandozik a
figyelme,
álmodozik,
rajzolgat, levelezni kezd a társaival,
legrosszabb esetben megtagadja
a munkát. Gerhard Huhn berlini
jogász a jelenlegi, csak a bal
féltekét foglalkoztató német iskolarendszert még az alkotmány
megsértésével is megvádolta, mivel
annak 2. cikkelye biztosítja az egyéniség szabad kibontakoztatását4. A
kreatív írás mindenesetre a jobb féltekét foglalkoztatja elsősorban, így
egyfajta agytréningnek is tekinthető. Idegen nyelven, magától
értetődően, csak egyszerűbb változatait valósíthatjuk meg, de minden bizonnyal nagy élvezetet fog
szerezni az alkotás úgy a szerzőnek, mint az olvasónak. Mivel
témánk a tehetséggondozás, itt csak
az egyéni szövegalkotás néhány
módját mutatom be.
A) Versírás
Abecedarium: A tanuló felírja a
német ábécét a lap szélére, egymás
4

Idézi Liebnau (1995), 6. o.

alá, és valamilyen témában szavakat gyűjt minden betűhöz, szófaj
nem számít. Kezdők élelmiszereket, ruhadarabokat stb. sorolhatnak
fel, a haladó tehetségek viszont
olyan témákhoz gyűjthetnek szavakat és kifejezéseket, mint pl.
mi jellemző a mai fiatalokra, mit
kedvelnek a férfiak, mit utálnak
a nők, milyen az ideális tanár stb.
Az eredmény lehet gondolatébresztő kiindulás egy ezt követő beszélgetéshez, de lehet önmagában értékes mű is, ha eléggé szellemes
vagy ironikus.
Was ist typisch für die heutige
Jugend?
A lkohol
B ier
C harakterlos
D rogen
E itel
F…
„Elfchen”, vagyis „tizenegy”: Tizenegy szóból álló vers, amely meghatározott szabályok szerint készül. Az
első sor egy szóból áll, ez valamilyen
szín vagy forma. A második sor két
szó, az a dolog, amelyre az iménti
szín vagy forma jellemző, névelővel.
A harmadik sor három szó, az a hely,
ahol az előző sorban említett dolog
található, vagy amit csinál ez a dolog.
A csúcspont a négy szavas sor, ez a fő
gondolat, a tanulság, mit jelent ez a
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jelenség a számunkra. Az utolsó sor
megint egyetlen szó, ez a csattanós
lezárás.
rot
dieRose
in deinem
Haar
dein Temperament ist feurig
brennen

blau
der Himmel
über dem
Meer
frei in einem
Boot
allein

Ehhez hasonló a Stufen-Gedicht
(lépcsőzetes vers), amely hét, fokozatosan hosszabbodó, majd rövidülő
sorokból áll: 1 – 2 – 3 – 4 – 3 – 2 – 1 :
Wirf!
Los, wirf!
Endlich, er wirft!
Mann, fliegt der weit!
Fang ihn doch!
Ja! Sauber!
Touchdown!

– ezt egy hetedikes német fiú írta.
„Gefühlsgedicht” vagyis „érzelemvers”: A versben egy érzelemről írunk aszerint,
hogyan hat különböző érzékeinkre.
hoffnung
hoffnung ist hellblau
hoffnung schmeckt
nach süßen mohnnudeln
hoffnung riecht
nach frischer waldluft
hoffnung sieht aus
wie ein klarer, blauer himmel
hoffnung hört sich an
wie meeresrauschen
hoffnung fühlt sich an
als ob man im himmel schwebte
„Anapher” vagyis anafora: Minden
verssor azonos szóval kezdődik.
Meglehetősen hosszú, imaszerű
verseket lehet így létrehozni.
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trauer
trauer ist grau
trauer schmeckt
nach salzigen tränen
trauer riecht
nach überhaupt nichts
trauer hört sich an
wie schwermütige musik
trauer sitzt in uns
wie ein tiefer schmerz

Eifersucht, die Hölle spricht,
Eifersucht, die kennst Du nicht,
Eifersucht, wie bist Du schwer,
Eifersucht, ich kann nicht mehr. stb.

B) Prózai alkotások
A kiindulást képezhetik izgalmas kezdő mondatok:
Wenn ich das gewusst hätte		
Wenn ich Du wäre		
Wenn ich der Agent 007/ein
Haifisch/ein
Schmetterling/ein
Straßenmusikant/eine rote Rose
usw. wäre
In meinem nächsten Leben
Was ich nie vergessen werde
Endlich! 				
Nie wieder!

(Ha tudtam volna)…
(Ha te lennék)…
(Ha én lennék a 007. ügynök, Ha
cápa/pillangó/utcai zenész/vörös
rózsa lennék)…

Gegenstände beleben (Tárgyak
életre keltése): A szerző először emlékezetébe idéz olyan tárgyat, amely
korábban, de akár aktuálisan is lényeges szerepet játszott/játszik az
életében. Lehetséges, hogy ez a tárgy
azóta már a padlásra vagy a pincébe
került, és ott hányódik valahol. A
szerző megszemélyesítheti ezt a tárgyat, elmeséltetheti vele az élettörténetét, azt, hogyan érezte magát
annak idején és most; beszélgetést
folytathat vele a régi szép időkről;
megírhatja a tárgy gyászjelentését.
Wichtige Orte (Fontos helyek): A
tanuló először összeállítja azon helyek listáját, amelyek valamilyen
jelentőséggel bírnak vagy bírtak a
számára (pl. a kedvenc zuga, egy
félelmetes hely, a padlás, a pékség,
ahol a kenyeret veszik, az iskolai

büfé…). Azután kiválaszt egyet ezek
közül, és megír egy erre a helyre
jellemző történetet. Bátorítsuk arra,
hogy rögzítsen mindent, amit az öt
érzékével ott tapasztalhat, és mindazokat az érzéseit, amelyek a helyhez
kötődnek. Használhat költői képeket
is, hogy sikerüljön minél érzékletesebben bemutatnia a helyet.
Kinderfotos (Gyermekkori képek):
A tanuló keres egy kisgyermekkori fényképet, amely valamilyen
jelentőségteljes helyzetben mutatja
őt. Felragasztja egy lapra, és esetleg
köré rajzolja azokat a tárgyakat,
amelyek akkoriban fontosak voltak a
számára.
Azután belehelyezkedik saját kiskori önmagába, és egyes szám első
személyben mesél/ír arról, hol és
mikor készült a kép, ki volt még ott,

(A következő életemben)…
(Sohasem fogom elfelejteni)
(Végre!)
(Soha többé!)
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miről beszélgettek közben, mi történt a kép felvétele előtt és után,
hogyan érezte magát akkor… stb; a
mai tanuló elbeszélgethet képzeletben kiskori önmagával; írhat verset
viszonyáról kiskori önmagáról.
Neues Leben (Új élet): „Eigentlich
lief mein bisheriges Leben recht
durchschnittlich, bis ich eines Tages eine Tür aufmachte…” (Az addigi
életem voltaképpen meglehetősen
átlagos volt, amíg egy szép napon ki
nem nyitottam egy ajtót…) A tanuló
ezután leír egy történetet, amelyben
valamilyen (esetleg csodás) sorsfordulatot élt át.
Festmények is megihlethetik a tehetséges tanulót. Biztassuk arra,
hogy képzelje bele magát a képbe!
Legjobb olyan képet keresni, amelyen sok a különös részlet (pl. Bruegel, Dali, Chagall festményei különösen alkalmasak erre). A tanuló
megírja, hol van, hogy érzi magát abban a környezetben, elbeszélgethet a
képen lévő személyekkel, elképesztheti őket valamilyen tárggyal, amelyet magával vitt (a képbe), legyen az
egy zsebkés, mp5 vagy mobiltelefon.
Aus dem Logbuch des Raumschiffskapitäns…: „Heute haben wir
einen neuen Planeten entdeckt…) (…
űrhajóparancsnok naplójából: „Ma
felfedeztünk egy új bolygót…”) – A
folytatásban a tanuló leírja az új
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bolygót és azt, mit éltek meg ott a legénységgel együtt.
Nagyon jó alapot szolgáltatnak az
íráshoz a rövid újságcikkek, a kis
színes hírek. Előnyük, hogy rövidek,
és bár a való életből származnak,
beindítják a képzeletet. Lehet a címhez új cikket írni; megírni a cikkbeli
történések előzményét és folytatását; létrehozni egy új változatot
valamelyik érintett szemszögéből
vagy egyes szám első személyben,
különös tekintettel az illető gondolataira, érzéseire; képzeletbeli interjút
készíteni valamelyik érintettel.

Hangjátékkészítés
A hangjátékkészítés egy párbeszédes
szöveg dramatizálásának egyik
lehetősége. A színrevitelhez képest
az az előnye, hogy nem kell kiállni egy
színpadra, és nem kell kívülről megtanulni egy idegen nyelvű szöveget.
A készítő utóbb magát hallva javíthat az előadásán. A rendezőnek és
a szereplőnek nagyon pontosan és
elég mélyen érteniük kell a szöveget,
kü-lönben a felvétel nem hangzik hite-lesen. Manapság pedig
a hangfelvétel készítése nagyon
egyszerű, hiszen a mobiltelefonok
és mp-eszközök mind alkalmasak rá.
Az alábbi szöveg megfelel a hangjáték-alapanyagnak:

Elisabeth Klar (16): Sonntag
Ich wusch gerade ab, als er es sagte:
»Sie kommt heute.«
Ich hielt inne.
»Das kann doch nicht dein Ernst sein.«
»Doch«, sagte er, »sie hat gerade angerufen.«
»Wieso hast du nichts gesagt?«
»Das tu ich doch gerade!«
»Aber… wieso hast du nicht gesagt, dass wir keine Zeit haben?«
»Aber wir haben doch Zeit. Den ganzen Sonntag haben wir Zeit.«
»Es ist doch unser Sonntag.«
Er seufzte, »Nun komm schon. Ich meine, sie hat doch auch hin und wieder
Gesellschaft verdient.«
Während ich dem Wasser in der Spüle zusah, das sich regelmäßig von den
Tropfen des undichten Wasserhahns wellte, dachte ich an ihre weinerliche
Stimme, die ich nun einen ganzen Tag lang hören würde.
Ich wischte meine Hände an der Schürze ab und setzte mich.
»Ich will nicht.«
»Was heißt, du willst nicht? Es ist doch nichts Schlimmes daran, dass sie
mal vorbeischaut.«
Er stützte den Kopf in die Hände.
»Alles, alles ist schlimm daran. Ich will sie nicht sehen. Sag ihr ab.«
»Sie ist doch kein Monster!« Er schien fast entrüstet. Wusste er nicht, was
ich meinte?
»Außerdem kann ich das unmöglich machen. Ich hab ihr doch erst vor fünf
Minuten zugesagt.«
»Ja. Aber mich hast du nicht gefragt.«
»Gott, es kann doch nicht immer alles nach dir gehen!«
Ich stand auf, das Geschirrtuch landete am Boden.
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Számítógép

»Hör mal zu, das ist unser Sonntag! Ruf sie an und sag ihr ab!«
»Ja, was soll ich ihr denn sagen? Dass du sie hasst?«
»Was weiß ich! Stell dich nicht so dumm und lass dir was einfallen. Sag ihr,
dass ich noch zu tun hab!«
Ich drückte ihm das Telephon in die Hand.
»Warum machst du das nicht?«
»Du hast uns das eingebrockt. Du rufst an!«
Ich drehte mich, stellte den Topf unter die Leitung und drehte den Hahn auf,
während er zögernd die Tasten drückte.
Ich hörte ihn reden, er sagte irgend etwas von
»noch viel Arbeit«, »ins Kino gehen«, »eigentlich ungünstig«.
Doch er wurde immer leiser, schwieg immer länger.
Dann hörte ich ihn sich setzen und nur noch
»Ja«, »Gut«, »Ich verstehe ja« sagen und »Bis dann«.
Er legte auf und atmete einmal tief durch.
»Sie kommt heute«, sagte er.
Ich betrachtete das Wasser in dem Topf, die Hände an der Spüle abgestützt,
und spürte, wie der Zorn mich am ganzen Körper zittern ließ.
»Weißt du was?« sagte ich, »dann unterhalte sie doch allein!« Es geriet mir
etwas zu laut und zu schrill.
Ich rannte an ihm vorbei, warf die Schürze in eine Ecke und lief aus dem
Haus.
Am Gartentor kam ich mir schon lächerlich vor.
www.literaturwerkstatt.at

Egy tehetséges tanuló számára kihívás lehet megrendezni egy ilyen
művet, mivel neki kell instrukciókat adnia az előadóknak, még-
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pedig egy adott értelmezés szerint.
Egy hangjáték a beszéd mellett zörejekből-zajokból és zenéből áll, ezek
összeállítása is élvezetes feladat.

Tanulás-lélektani szempontból a
számítógép legfőbb előnye a tanulásmotiváció fokozódása.
A számítógép manapság szinte a
modern kor szimbólumává vált.
Viszonylagos újdonságának, a változatosságnak, amellyel színesíti
a tanórákat, valamint presztízsértékének köszönhetően komoly vonzerővel rendelkezik. Emellett, megfelelő szoftver használatánál, az
alábbi tényezők is motiválóak
lehetnek:
• A minden egyes tanulói válaszra
haladéktalanul megérkező viszszajelzés folyamatosan fenntartja a motivációt. A „versenyhelyzet” izgalma még a máskülönben unalmas nyelvtani gyakorlást is áthatja. Mellesleg
pedig a program használója a
hibaelemzésekből is tanul.
• A jó programok nem hagyják
magára a tanulót, segítséget
nyújtanak, ha szükséges. Ez
külön vonzó lehet: szégyenkezés
nélkül segítséget lehet kérni egy
személytelen géptől.
• Az egyéni differenciálás lehetősége szintén kedvet csinálhat a tanuláshoz. Hiszen sokszor
az veszi el a nyelvtanuló kedvét,
hogy egy csoportban mások lassabb tempójához kell alkalmazkodnia, vagy éppen ellenkezőleg,

•

•

nem tudja követni a mások diktálta tempót, túl könnyűnek vagy
éppen túl nehéznek találja a feladatokat a többiekhez képest.
Valószínűleg motiváló lehet az az
egyszerű tény is, hogy a számítógéppel olyan feladatokat lehet
elvégezni, amilyeneket hagyományos módon, tollal, papíron
nem, ráadásul többször is elő lehet venni ugyanazt.
Sajnos, meg kell említenünk azt a
szomorú igazságot, hogy nagyon
sok fiatal számára a számítógép
meghittebb társ, mint a könyv.
E füzet nyelvtanár szerzője maga
hallotta tanítványai szájából,
hogy képtelenek könyvből tanulni, nem tudnak hosszabb ideig
koncentrálni, eleve nem szívesen
veszik kezükbe a tankönyvet.
E közönség számára például egy
multimédia tananyag összehasonlíthatatlanul
érdekesebb,
mint egy tankönyv, még akkor is, ha figyelembe vesszük,
hogy a modern nyelvkönyvek
színesek és képekben gazdagok.

A multimédia tananyagok és egyéb
számítógépes oktatóprogramok páratlan előnye, hogy egyénre szabottak/szabhatók. Először is a képernyő
előtt ülő tanuló saját tempójában oldhatja meg a feladatokat,
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szövegértési feladatnál pedig
annyiszor térhet vissza egy
adott részhez, ahányszor csak
szükséges. Másodszor, mint már
említettük,
nincsenek
terjedelmi korlátok, így minden tanuló annyit old meg egy feladatsorból, amennyire egyénileg
szüksége van az anyag elsajátításához. (Az alább ismertetett
szoftverrel készítettem egy gyakorló programot a Perfekthez
325 igével; más módon aligha
tudtam volna rávenni a diákjaimat, hogy ilyen mennyiségben
gyakoroljanak, így viszont addig
kísérleteznek, amíg minél jobb
százalékot el nem érnek.) Harmadszor, a számítógépes gyakorlatok valamennyi készségnek
(látás, hallás, mozgás) nyújthatnak valamit, így valamennyi tanulói típus fogódzóhoz jut. Negyedszer, a gyakorlatokat úgy
lehet programozni, hogy beállítható legyen különböző nehézségi
fokozatokra, illetve bizonyos
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segítséget a megoldáshoz igénybe lehessen venni vagy azt ki lehessen kapcsolni. A gyakorlás
„testre szabásával” a tanulási folyamat racionalizálható és intenzívebbé tehető.
A piacon, sajnos, kevés a jól használható multimédiás tananyag.
Ezzel szemben ma már a külföldi tankönyv-sorozatoknak szervesrészei a gyakorló CD-k.
Emellett rendkívül hasznosak
azok a szoftverek, amelyeket
mi tölthetünk meg tartalommal.
Ilyen az ingyenesen letölthető
Hot Potatoes; ezzel olyan htm
for mátumú feladatokat állíthatunk elő, amelyek számítógépen oldhatók meg, e lehetőségnek minden előnyével. Jóllehet a szoftver angol nyelvterületről származik, tökéletesen
átalakítható más nyelvekre. Használatát annak minden finomságával együtt egy óra alatt meg
lehet tanulni.
Néhány példa az alkalmazására:

•

Az imént említett, végtelenül egy-szerű, mégis jól használható Perfektgyakorlás:

•

Összekevert mondatok, ill. bekezdések sorrendbe rakása:
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•

Szöveg kiegészítése:

•

Párosítás szólistából való kiválasztással:

•

Párosítás (szó és jelentés, mondat eleje és vége, szinonimák,
antonimák) „drag and drop” (fogd meg és tedd oda) módszerrel:

•

Keresztrejtvény: Ezek mellett lehet multiple-choice és feleletválasztós
feladatokat is gyártani.
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Internet
Az internet kimeríthetetlen kincsestár nyelvtanárok számára. Ráadásul
azonos módon áll rendelkezésére a
tanulónak is. Különösen jó szolgálatot tehet nekünk mint:
• online és kinyomtatható gyakorlatok tára,
• módszertani tanácsadó,
• kiapadhatatlan szövegforrás,
• képek, videofelvételek, oktatóés egyéb filmek, reklámspotok,
tévéműsorok, podcastok tárháza.
Az alábbiakban néhány kipróbált
forrást szeretnék ajánlani didaktizálási ajánlásokkal. Természetesen az
alábbi néhány ötlet semmiképp sincsen arányban a rendelkezésünkre
álló anyagok tömegével.

Online és kinyomtatható
gyakorlatok tárháza
A világhálóról sok kész feladatot
tölthetünk le. A legbiztosabb forrás
a tankönyvkiadók honlapjai; egyes könyvsorozatokhoz tekintélyes

szolgáltatáshálózat tartozik, és nyilván célszerű olyan könyvet választanunk, amely ilyen háttérrel rendelkezik. Mivel nem szeretnék reklámot
csinálni egyik kiadónak sem, ezért
azt javaslom kollégáimnak, nézzék
át az összes nagy, Magyarországon is
aktív DaF-kiadó honlapját (Nemzeti
Tankönyvkiadó, Cornelsen Hueber,
Klett, Langenscheidt), és csak azután válasszanak esetleg új könyvet
a csoportjaiknak, ill. a tehetséges
tanítványaiknak, miután felmérték, melyik könyvhöz milyen ráadás
szolgáltatás járul (online gyakorlási
lehetőség a diákoknak, letölthető
feladatlapok, játékok, kártyák, szöveggyűjtemények, segédletek a tanároknak).
Emellett mások is kínálnak letölthető feladatokat, nem árt azonban az óvatosság, mivel pl. egy olasz
némettanár nyelvtudása semmivel
sem jobb, mint a miénk, tehát nincs
garancia arra, hogy az általa feltöltött
feladatokban nem lesz nyelvi hiba…
Néhány internetes cím:

Online feladatok:
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/daf-uebungen/suche.php3
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg1.htm
http://www.ralf-kinas.de/onl_kt.html
http://www.br-online.de/alpha/deutschklasse/deutschlernen/uebungen.shtml
http://www.iik.de/uebungen/uebungsseite/menue.html
http://www.liebaug-dartmann.de/seiten/uebung.htm
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http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=2
http://www.germanfortravellers.com/learn/index2.html
http://www.uq.net.au/~zzkmunr1/german/exercises/index.htm
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejtexte.htm
http://www.sintlodewijkscollege.be/duits/
http://www.zum.de/Faecher/D/BW/gym/hotpots/index.shtml
http://www.marcalbrecht.net/homepageneu/deutsch/onlineueb/AuswahlD.htm
http://www.heike-eckerle.de/
http://www.iik.de/uebungen/uebungsseite/menue.html
http://www.iik.de/uebungen/fortindex.html
http://www.germanfortravellers.com/learn/index2.html
http://www.chatnbrett.de/quiz_index.html
Tesztek:
http://www.iik-duesseldorf.de/ctest/ctestallg.txt.php3
http://www.wirtschaftsdeutsch.de/ctest/ctestwirt.txt.php3
http://www.edition-deutsch.de/lernwerkstatt/ctest/ctested.txt.php3
http://www.goethe.de/i/deitest.htm
http://www.testdaf.de/html/vorbereitung/vorbereitung.htm
Feladatlapok:
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/zga/zga.htm
http://www.uncg.edu/%7Elixlpurc/publications/NetzUeb.html
http://www.languagelab.at/index.php?id=27
http://www.edition-deutsch.de/suche/downloads.php
http://wirtschaftsdeutsch.de/materialboerse/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/lehren/materialboerse/
http://www.goethe.de/dll/prj/ilt/mat/dow/mod/deindex.htm
http://www.daf-portal.de/unterrichtsideen/index.php3
http://www.zum.de/Faecher/Materialien/dittrich/rechtschreibung.htm
http://uploader.wuerzburg.de/rechtschreibreform/a-arbeitsblaetter.html
http://www.liebaug-dartmann.de/pdf/grundst.pdf
http://www.liebaug-dartmann.de/pdf/kub.pdf
http://www.liebaug-dartmann.de/pdf/mittel.pdf
http://www.liebaug-dartmann.de/pdf/mittel_erw.pdf
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http://www.mittelschulvorbereitung.ch/index.php?SUBJECT=&actualid=
19&which_set=13http://www2.digitale-schulebayern.de/ds.py?
_controller=DSController&faecherid=1&themaid=21

Módszertani ötlettár
Saját mindennapi munkánkhoz öt-leteket meríthetünk az alábbi oldalakat böngészve:
• http://www.deutsch-als-fremdsprache.de
• http://www.daf-portal.de/index.php
• http://www.daf-netzwerk.org/
• http://www.linselinks.uni-essen.de/
• Fachgruppe Deutsch als Fremdsprache im Fachverband moderne
Fremdsprachen (FMF) - http://www.fmf-daf.de/
• Internationaler Deutschleh-rerverband – http://www.idvnetz.org/
• Fachverband für Deutsch als Fremdsprache – http://www.fadaf.de
• Linksammlung des Herder-Ins-titutes der Universität
Leipzig zu DaF an anderen deutschen
Universitäten – http://www.uni-leipzig.de/herder/links/links.htm
Germanisztikai és szakdidaktikai linkgyűjtemények:
•
http://www.germanistik.net/
•
http://fremdsprache-deutsch.de/daf/
•
http://www.ualberta.ca/~german/resource.htm#DaF
•
http://www.ismennt.is/not/bernd/#zwei
•
http://deutsch-online.com/modules.php?op=modload&name=
News&file=index
•
http://www.goethe.de/r/daf/ddeu.htm
•
http://www.goethe.de/dll/mat/deindex.htm
•
http://www.wirtschaftsdeutsch.de
•
http://www.deutsch-online.com
•
http://come.to/duits
•
http://members.aol.com/artefact/daf-links.html#Deutsch
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Linkgyűjtemények a német oktatásának módszertanához:
http://www.germanistik.uni-halle.de/lehrmaterial/fachdidaktik/
http://www.sondershaus.de/index.htm
http://www.deutsch-netz.de/
http://www.teachsam.de/
http://www.lehrer-online.de/dyn/9.asp?path=/deutschunterricht
http://www.linse.uni-essen.de/inlink/indexphp?sid=213565353&cat=67&t
=sub_pages
http://www.lehrerfreund.de/in/schule/kat/Deutschunterricht/
http://www.4teachers.de/
http://www.fachdidaktikeinecke.de/9f_literatur_link_hinweise/web_
adressen_fuer_deutschunterricht.htm
http://www.deutschunddeutlich.de/
http://www.sowi-online.de/methoden/methoden.htm
http://www.ralf-arndt.de/deutsch.html
http://www.deutsch-osaf.de/linkliste/deutschlinks.htm#Linklisten
http://www.bildung-lernen.de/index.htm
http://www.vds-bildungsmedien.de/html/vds.htm
http://deutsch.zum.de/
http://www.stiftikus.de/index.htm
http://www.educa.ch/dyn/1471.htm

Kiapadhatatlan
szövegforrás
A modern nyelvoktatás – lehetőleg
– aktuális autentikus szövegekből
indul ki és ugyanoda torkollik. A B1
szint tájékán már eltávolodhatunk
a tankönyv szövegkínálatától, különösen tehetséges tanítványainkat
célszerű minél gyakrabban ellátnunk
olvasnivalóval, amely legyen annyira
érdekes, hogy hozzászólásra ösz-

tönözzön, így a szövegértést rögtön
összekapcsolhatjuk szövegalkotással. Az ifjúsági lapoknak (Bravo és
társai, yaez, abi stb.) mind van online
változata, a TOPIC és JÖ is megtalálható a világhálón. Szeretném
itt közreadni a kedvenc honlapjaimat, ahonnan gyakran szoktam
szövegeket kölcsönözni:
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•

•
•

http://www.juppidu.de – Itt minden olyan témához találunk cikkeket, amelyek a kamaszokat
érdeklik, a társas kapcsolatoktól
a test- és szépségápolásig.
http://www.sowieso.de – Online
hírmagazin, rövidebb, viszonylag
egyszerűbb szövegekkel.
http://www.abi.de – Az érettségi
és pályaválasztás közelében lévők
lapja, sok hasznos tudnivalót tartalmaz a mi tanulóink számára
is, emellett bepillantást enged a
német hasonló korú fiatalok életébe is. Nagyjából ugyanilyen a
http://www.unicum.de,
amely
azonban az érettségizők mellett
a felsőoktatásban részt vevőket
célozza meg. Az aktuális hírek
mellett érdekes cikkeket közöl az
élet minden területével kapcsolatban.

Álló és mozgó képek
Köteteket írtak már arról a metodikus szakemberek, hogyan
használjuk a képeket a nyelvoktatásban az érdeklődés felkeltésétől
a szemantizáláson át a készségfejlesztésig és országismereti információk közvetítéséig, ezért
erre itt külön nem is térnék ki.
Az interneten minden témához
találunk képeket, az aktuális
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hírektől kezdve a sokkoló katasztrófákig, a szebbnél szebb tájaktól az étvágygerjesztő ételfotókig.
Tehetséges tanulóink ezeket
nem-csak leírhatják, hanem gondolataikat is kifejthetik hozzájuk.
A kérdés inkább az, hogyan tálaljuk ezeket a képeket, mivel
kinyomtatva általában színüket
veszítik (kevés helyütt van színes
nyomtató), a méretük miatt pedig sokszor rosszul láthatók egy
osztályban, ha pedig az eredetileg
kisméretű képet megpróbáljuk
felnagyítani, erősen romlik a
minősége. Az ideális megoldás
az lenne, ha minden tanteremben lenne interaktív tábla… Amíg
azonban nem ez a helyzet, mindazt, amire nyelvórákon szükségünk lehet, bemutathatjuk egy
olcsó notebook és egy kisméretű,
hordozható projektor segítségével. Ezzel a befektetéssel több
legyet is üthetünk egy csapásra.
Nemcsak képeket, sőt egész képsorozatokat mutathatunk be, hanem
dvd-ről, pendrive-ról vagy egyenesen az internetről videofelvételeket, pod/vidcastokat, filmeket, reklámokat, tévéműsorokat.
(Mellesleg pedig a nyelvtani
anya-got is tálalhatjuk színes és
illusztrált pps-bemutatók formájában a poros tábla helyett.)

A mozgó képekkel való munka sok
előkészítést igényel, de többször
felhasználhatjuk a már elkészült feladatlapokat. A hagyományos, szövegértést ellenőrző vagy nyelvhelyességi és a kreatív feladatok
mellett kihasználhatjuk a médium
adta lehetőségeket:
• Mielőtt lejátszunk egy filmet (pl.
reklámot vagy játékfilmrészletet), kimerevítjük a képet, és a
tanulók elmondják a véleményüket a szereplőkről: kik ők,
mivel foglakozhatnak, rokonszenvesnek találják-e őket; hipotéziseket alkotnak arról, miről
szólhat a film.
• Lejátszhatjuk hang nélkül a
filmrészletet, amelyet a tanulók
„szinkronizálnak”. Mókás lehet
utána összehasonlítani az ő írásaikat az eredeti szövegekkel.
Különösen alkalmas erre egy párbeszédes jelenet vagy egy mozgalmas reklámspot.
• Fordított lehetőség: lejátsszuk a
hangot, a tanulók pedig elmondják vagy leírják, feltevésük szerint mi látható azalatt a képen.
• A mozgó képek lejátszása közben a tanulók feladatokat kapnak egyrészt a képi információkhoz, másrészt a tartalmi-nyelvi
oldalhoz: sorrendbe tehetnek a
tartalomra vonatkozó monda-

•

tokat (ezek lehetnek egy lapon,
de kártyákon is), kiegészíthetnek táblázatokat, készíthetnek
jegyzeteket, kitölthetnek kérdőívet, stb.
Itt is bevethetők mindazok
az alkotási módok, amelyek
az irodalmi szövegek feldolgozásánál is: lehet értelmezni
a látottakat, lehet megírni az
előzményeket és/vagy a folytatást, a szereplők jövőjét, meg
lehet változtatni a történet végét, lehet filmkritikát írni vagy
párhuzamos forgatókönyvet egy
másik filmhez, új szlogent kitalálni egy reklámhoz stb.

Néhány jól hasznosítható honlap:
Igazi iskolatévé a Planet Schule.
Minden tantárgyhoz lehet találni
benne filmeket, szimulációkat, ezek
némelyike nyelvórán is felhasználható, pl. amikor a téma az időjárás,
a természet, a testápolás vagy a
környezetvédelem. A http://www.
berufe.tv a pályaválasztáshoz ad
tanácsokat, a foglalkozásokat bemutató filmek, riportok mind tartalmukkal, mind országismereti anyagként, mind a szaknyelvoktatáshoz jó
szolgálatot tesznek. A YouTube anynyira ismert, hogy talán említenem
sem kellene. A vicces családi videóktól zenei klipeken és reklámokon
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Országismeret
keresztül nyelvoktató filmekig
mindenfajta mozgóképet tartalmaz.
Hasonlóan bőséges források a televíziós állomások, mint a ZDF,
az ARD, a BR, az ORF stb. honlapjai. Ezeken számos ifjúsági, zenei, ismeretterjesztő és hírműsort,
továbbá szappanoperát megtalálhatunk.
Manapság
rendkívül
divatos
a podcast műfaja: ezt egyfajta
rádióműsornak tekinthetjük, amelyet bármikor hallgathatunk, nem
csak adásidőben. A podcasting anynyi, mint internetre feltöltött audio- és videofájlok készítése és
terjesztése. Az elnevezés előtagja
az iPod hordozható mp3-lejátszó
márkanevéből, míg az utótagja a
broadcast ’ad, közvetít, sugároz’
jelentésű angol szóból ered. Egy podcast eleve több ilyen adásféle sorozatát jelöli, és többnyire ingyenesen
tölthető le a terjesztő oldaláról.
A nyelvoktatásban kézenfekvő a
podcast haszna. A haladók több
autentikus hallgatható szöveghez
jutnak általa. Aki a tanórán kívül
is gyakorolni akarja a hallás utáni
értést, az pl. eredeti nyelvű híreket
tölthet le a számítógépére vagy
egyenesen az mp3-lejátszójára. A
kezdők is találhatnak maguknak
lassabban
felolvasott
szövegeket, meséket, számukra is érthető
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interjúkat, beszámolókat. A kifejezetten nyelvtanulóknak készült
podcastokhoz gyakran mellékelik a
transzkripciót is, ami egyrészt segíti
a megértést, másrészt megkönnyíti
a tanár felkészülését, amennyiben
podcastot vet be az óráján, ezzel
bővítve a szűkös tankönyvi kínálatot a
hallásértés terén. Másfelől a beszédkészség is fejleszthető: a nyelvtani gyakorlatok és fogalmazásírás mellett házi feladat lehet az is,
hogy a tanulók készítsenek el egy
audiofájlt, és tegyék fel az internetre. Így olyan tanulók is kapnak
visszajelzést a tanártól, akik máskülönben nem szeretnek gyakran
megszólalni az órán. Emellett a
saját tempójukban készíthetik
el a felvételt, amelyen azután
még dolgozhatnak. Egy tehetséges tanuló a podcast mindkét funkciójából hasznot húzhat,
különösen mert a hihetetlen
mennyiségű podcast között nyilván számos olyat találhat, amely
megfelel az érdeklődésének, és amelyet szívesen hallgat akár útközben
is. A podcastkészítés pedig megragadhatja az alkotó fantáziáját. Valamennyi rádióadó médiatékájában
van ma már podcastrészleg, de a
http://www.podcast.de oldalon, ha
hinni lehet a reklámnak, több mint
1 600 000 podcast található.

Az angol nyelv előnye a némethez
viszonyítva egyebek mellett azzal
is magyarázható, hogy az angolul
beszélők kultúrája a fiatalok körében
ismertebb, mint a németül beszélőké.
Annál különösebb ez a tény, mivel
egyik közvetlen szomszédunk is ilyen
ország, mégsem tudnánk kapásból felsorolni öt osztrák popegyüttest vagy
énekest, angolt vagy amerikait annál inkább. Nem is beszélve az akcióvagy a romantikus filmek színészeiről
vagy akár a politikusokról. Shakespeare-nek is több hely jut a magyar
irodalomoktatásban, mint Goethének,
jóllehet mindkettő páratlan lángész.
Ráadásul a történelmi ismereteknek
az a szűk köre, amellyel a legkevésbé

műveltek is rendelkeznek, a németeket felettébb kedvezőtlen színben
tüntetik fel, míg a német kultúra csúcspontjai sokkal kevésbé ismertek. Ezért
tárgyaljuk most az országismeretet
ebben az összefüggésben: ha sikerül
a német ajkú nemzetek kultúráját közelebb hozni a diákokhoz, motiváltabban tanulják majd a nyelvet is. Ennek
az igénynek, egyebek mellett, az internet használatával (l. előbb), kutatási
projektekkel és tanulmányi kirándulásokkal (l. a továbbiakban) lehet eleget tenni. A célt elsősorban azzal érjük el, ha a kulturális vívmányok mellett a hétköznapokat ismertetjük meg
a fiatalokkal, különös tekintettel a
kortársaik mindennapjaira.

Néhány, a témába vágó link:
http://www.deutsche-lebensart.de/1.html
http://www.ikkompetenz.hueringen.de
http://www.br-online.de/alpha/deutschklasse/alltag/
http://www.uncg.edu/~lixlpurc/NetzSpiegel/Netzspiegel.html
http://www.goethe.de/ • http://www.deutschland.de
http://www.heimat-in-deutschland.de/sitemap.html • http://www.dhm.de/lemo/
http://www.chatnbrett.de/quiz_index.html
http://www.documentarchiv.de/ • http://www.mediensprache.net/de/
http://www.germanfortravellers.com/internet/general.html
Deutscher Bildungsserver – http://www.bildungsserver.de/
„Lebendiges virtuelles Museum Online” – http://www.dhm.de/lemo/
Historisches - Fakten, Dokumente, Zahlen… – http://www.weltchronik.de/dcw/main.htm
Künstlerlexikon 20. Jahrhundert – http://www.prestel-kuenstlerlexikon.de/
Lexikon der Philosophie – http://www.phillex.de/
Bildindex der Kunst und Architektur – http://www.bildindex.de/
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Ismerkedés a német ajkú
fiatalok hétköznapjaival
Erre a célra mind a nyomtatott
sajtó, mind az internet megfelel.
Nagyon izgalmas a http://www.
kaleidos.de/ honlap, amely sok
szempontból hasonlítja össze a
különböző nemzetiségű fiatalok
életét. A szövegek mellett gondolatot ébresztő képek is láthatók itt.
Ta-nulóinkat buzdíthatjuk arra,
hogy ők is szálljanak be a tapasztalatcserébe, tegyenek fel fotókat
és írjanak hozzá rövid kommentárokat, így beszállhatnak egy élő
kommunikációs fo-lyamba.
A mai fiatalok kultúrájának lényeges része a zene. Ha diákjainkhoz közelebb akarjuk vinni a német
ajkú országok kultúráját, érdemes
a zenét használni kötőelemnek.
Persze, a kellő óvatossággal, mert
még egy nyelvi csoporton belül
is különbözőek a zenei ízlések.
Manapság a fiúk általában ismerik és kedvelik a Rammsteint,
amelynek vannak elég egyszerű
szövegei is. Nagyon szép Nena In
meinem Leben című száma, amelyet az ötvenedik születésnapjára írt (ezt nem kell elárulnunk a
diákoknak), és amelyben összegzi
az életét. A szöveg szintén egyszerű,
és megfogja a gyerekeket. Emel-
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lett a Perfekt gyakorlására is
alkalmas. Divatos zenekar ma a
Tokio Hotel, de nem mindenkinek
az ízlése, úgyhogy mielőtt bevinnénk az órára, érdemes előre kipuhatolni, hogyan fogadják majd. A
nagy előadóknak mind van honlapjuk, a tanulók végezhetnek kutatómunkát, mikor és hol lesz a
következő koncertjük, milyen kritikát kaptak a leg-utóbbi CD-jükre,
stb. A YouTube-on minden menynyiségben találhatunk klipeket,
olyan változatokat is, amelyeken
olvasható a dalszöveg. Ha pedig
ilyen nem állna itt rendelkezésre,
akkor a http://www.lyrics.de oldal minden dalszöveget tartalmaz.
Miután letöltöttük, készíthetünk
belőle feladatot, pl. állítsák helyes
sorrendbe a versszakokat, egészítsék ki a szöveget megadott elemekkel vagy hallás után, párosítsanak
képeket a szöveggel, stb.
Lehetséges kapcsolódási pont a
sport is, különösen a német labdarúgás. A csapatok honlapjai
megint csak lehetőséget nyújtanak
a kutatómunkára, pl. egy műszaki
iskola tanulói készíthetnek posztereket, amelyekben bemutatják az
egyes futballcsapatokat. Ugyanilyen terület a Forma-1, Ausztria
esetében a sísport.
Ismeri a DSDS rövidítést? Nem?

Nos, ez ugyanolyan fogalom Németországban, mint nálunk a Csillag születik: Deutschland sucht den
Superstar. A sztárkultusz és a vágy,
hogy sztárok lehessünk – mindkettő
olyan téma, amely izgatja a mai
fiatalokat (meg az idősebbeket is). E
téren is olyan párhuzam fedezhető
fel a két ország között, amely alapján motiváló tanórákat építhetünk
fel az említett műsor (vagy mozgalom?) honlapja segítségével,
de a Bravo honlapja is teli van a
műsorban felbukkanó fiatalok portréival.

Országismereti
kutatómunka
A tanulók nagyobb szabású kutatómunkát is végezhetnek. Ezen
a téren a tehetséges tanulók megmutathatják, mit tudnak, mind
a kutatási technikák terén, mind
nyelviekben. Az alábbiakban bemutatok egy olyan internetes projektmunkát, amelynek a tárgya a német
szövetségi államok megismerése
(ezt utóbb megismételhetjük az osztrák tartományokkal vagy a svájci
kantonokkal is). Jóformán minden
tankönyvnek van olyan fejezete,
amely az NSzK földrajzát és társadalmi-politikai berendezkedését tárgyalja. Ezt bővíthetjük a projekttel.

• Bevezetés:
Ha a tantermünkben nincsen térkép, akkor az alábbi helyeken találhatunk ország- és tartományi térképeket, továbbá térképeket az egyes
településekről:
http://www.lib.utexas.edu/maps/ger
many.html
http://www.hot-maps.de/brd_bun
deslaender.html
A „szövetségi állam” önmagában elég
absztrakt fogalom. Ahhoz, hogy ennek mibenlétét érzékeltessük, áttekinthetően illusztráljuk. Felhasználhatjuk a Bundesrat egy plakátját,
amely ingyenesen letölthető („Angebote für Lehrer” – „Foederalismus – Die
16 Länder im Bundesrat”): http://www.
bundesrat.de/cln_050/nn_8342/DE/
service/informationsmaterial/infor
mationsma-terial-node.html
Az „Informationsmaterial” rovatban
találhatunk további brosúrákat, amelyek tájékoztatást nyújtanak a szövetségi
államról és a Bundesrat működéséről,
amelyet egy videó is bemutat:
http://foederalion.bundesrat.de/foed
eralion/content.php?page=14
A videó egy olyan portálhoz is kapcsolódik, amely kifejezetten fiataloknak szól, és nemcsak információval
látja el őket, hanem egy online játékot is
kínál:
http://foederalion.bundesrat.de/foed
eralion/content.php?page=3
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Projektmódszer
• Kutatás, anyaggyűjtés:
A Tatsachen über Deutschland,
akár
kiadvány,
akár
honlap
formájában részletesen bemutatja az egyes szövetségi államokat
az éghajlatuktól a gazdaságukon
keresztül a turisztikailag érdekes
látványosságokig. A http://www.
magazine-deutschland.de/bl_over
view.php szintén bőségesen szolgál
információkkal és videofilmekkel az
egyes tartományokról.
Miután a tanulóknak van már áttekintésük a kérdésről, csoportokat
alkothatnak, és elmélyedhetnek egyegy témában. Ehhez jó szolgálatot
tesznek az egyes szövetségi államok
honlapjai, mint pl.
• http://www.baden-wuerttem
berg.de,
• http://www.bayern.de
• http://www.berlin.de
• http://www.brandenburg.de stb.
A tanulók érdeklődésétől függően
lehetséges kutatási téma az illető állam sportélete, gazdasága,
hagyományai, kisebbségei, az iskolarendszer helyi sajátosságai, ifjúsági fesztiválok, nemzetközileg
jelentős rendezvények (a müncheni
Oktoberfest-től a lipcsei vásáron át a
frankfurti könyvszemléig), társadalmi problémák (pl. a törökök vagy
más muszlim közösségek beilleszkedése) stb.
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Érdekes lehet összehasonlítani
magukat a honlapokat is, pl. melyiknek a legigényesebb a megjelenése, milyen kategóriákat találunk
a nyitó oldalon, hogyan mutatkoznak
be az egyes állami szervek, élükön a
tartományi kormánnyal. Ha esetleg nem találnak itt elegendő linket, képet vagy információt, a tanulók ellátogathatnak a http://www.
meinestadt.de/ portálra.
A szövetségi államok statisztikai
adatait is össze lehet hasonlítani a
Szövetségi Statisztikai Hivatal táblázatai segítségével: http://www.
destatis.de/. Ez azonban nem tér
ki minden terü-letre, pontosabban
nem lehet minden adathoz ingyenesen hozzáférni.
Ha valaki az ország sokszínű kulturális életét szeretné közelebbről
megismerni, legjobb, ha innen
indul:
http://www.kulturportaldeutschland.de/kp/Laenderportal.
html.
A Deutsche Zentrale für Tourismus
is sok segítséget nyújt, ha a helyi
nevezetességek és kulturális rendezvények után kutatunk: http://www.
deutschland-tourismus.de/.
Mutatós dolog körbenézni a
nagyvárosokban, megtekinteni a
nevezetességeket 360 fokos panorámafelvételeken:
http://www.
deutschland-panorama.de/

A projektmódszer kiválóan szolgálja
a tehetséggondozást, az alkotásra
nevelést, a problémamegoldó képesség fejlesztését. Ennél a munkamódszernél nemcsak a végeredmény,
hanem maga a foyamat is fontos. A
projekteken dolgozó tanulók a feladat megvalósításakor megismerhetik a környezetükben található
információs forrásokat, az azokban
való eligazodás módszereit. A feladat kidolgozása során megtanulják
a munkafolyamatokat megtervezni, megszervezni. A projektben a
hagyományos iskolai feladatokhoz
viszonyítva fokozottabban érvényesíthetik egyéni érdeklődésüket és
önállóságukat. Ugyanakkor a csoportban végzett munka lehetőséget
ad arra is, hogy megtanuljanak saját álláspontjuk mellett hatásosan
érvelni, képesek legyenek mások
véleményét meghallgatni, majd a
nézőpontok ütköztetését követően
tudjanak közösen, örömmel egy
sikeres projektet megalkotni. Egyegy projektnek olyan érdekes,
reálisan megvalósítható, komplex feladatnak kell lennie, amit
sokoldalúan, sokrétűen lehet feldolgozni. A projekt valódi önálló
tevékenységen alapul, ezért azt egy
tanuló is megvalósíthatja, de inkább
a páros vagy kisebb csoportos
együttműködést ösztönözzük.

A témamegjelölésnél törekedjünk
arra, hogy a projekt valamilyen módon összefüggésben álljon az iskola
belső világával, esetleg az iskola
szűkebb környezetével. A téma nem
lehet túlságosan szűk, de túl tág,
homályos sem.
A munka fázisai a következők:
• az általunk kitűzött témakör
írásban dokumentált pontosítása, a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok megjelölése;
• a munkaszakaszok ütemezése
és az elvárt eredmények megtervezése (ki, mikor, hol, mit, hogyan fog csinálni);
• a projekt végrehajtása a terveknek
megfelelően (a folyamatot a tanulók munkanaplóban rögzítik);
• az elkészült munka nyilvános
bemutatása (ez lehet előadás
prezentációval, kiállítás, film,
fotósorozat, tematikus posztersorozat, kutatási beszámoló,
portfólió, kérdőíves felmérés,
színházi előadás, diákrendezvény megszervezése és dokumentálása, önálló kiadvány
készítése stb.);
• összegzés, egyéni reflexió készítése (projektzáró dokumentum).
A projektmódszerről volt már szó az
internetes kutatásnál, és lesz még
szó a következő részben is. Ebben
a fejezetben inkább olyan kisebb
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tanórai projektmunkákat és olyan
lehetséges, nagyobb szabású, igazi
projekteket mutatok be, amelyek
megvalósításához nem feltétlenül
szükséges az internet.
Először is mindenkinek figyelmébe
ajánlom a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Intézet http://www.
szakma.hu című honlapját, ahonnan

ingyenesen letölthető a német projektbank. Ez ugyan szakiskolásoknak
készült, de amíg a gyengébb tanulóink is sikerélményt szerezhetnek a feladatokkal, addig a tehetségek igényesebb megoldásaikkal járulhatnak hozzá a saját
fejlődésükhöz.
Egy példa:

4. Studiert die Grafik. Na, gut getippt? Was stimmt? Was ist anders?

Taschengeld
1. Lies den Text. Probiere so viele Informationen im Kopf zu behalten wie
möglich.
2580 Euro im Jahr können die 13- bis 19-Jährigen in Deutschland ausgeben.
Bei den Kleineren sind es fast 400 Euro im Jahr. Das ist so viel wie noch
nie. Die Kinder bekommen ihr Geld als Taschengeld oder als Geschenk, die
Älteren verdienen sich mehr als die Hälfte selbst.
Deutsch perfekt. Das aktuelle Magazin für Deutsch-Lerner. 11/2005

2. Arbeite mit einem Lernpartner. Deckt den Text ab und beantwortet die
Fragen:
• Um welche Altersgruppe geht es?
• Wie viel Geld können deutsche Jugendliche im Jahr ausgeben?
• Wie steht es bei den Kindern?
• Ist das mehr oder weniger als früher?
• Woher haben die Kinder ihr Geld?
• Woher haben die Jugendlichen das Geld?
Vergleicht eure Antworten mit dem Lösungsschlüssel:
3. Was meint ihr, wofür geben Jugendliche ihr Geld aus? Besprecht eure Ideen
in der Klasse und schreibt sie auf.
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5. Studiert die Empfehlung der deutschen Jugendämter. Rechnet nach. Ist das
mehr oder weniger als das, was im Artikel steht?
Alter des Kindes - 					
Höhe des Taschengeldes
6 - 7 Jahre 						
1,5 - 2 Euro wöchentlich
8 - 9 Jahre 						
2 - 2,5 Euro wöchentlich
10 - 12 Jahre 						
10 - 12 Euro monatlich
13 - 15 Jahre 						
17 - 20 Euro monatlich
www.hausfrauenseite.de/kinder/taschengeld.html

6. Was meint ihr, warum ist es gut, wenn die Kleinen ihr Geld nicht monatlich,
sondern wöchentlich bekommen?
7. Wie steht es mit euch? Habt ihr auch Taschengeld? Und wofür gebt ihr euer
Geld aus?
Sammelt Fragen zum Thema und stellt einen Fragebogen zusammen. Dann
fragt einander in der Gruppe. Ihr könnt auch andere Schüler in der Schule
fragen. Stellt dann aus den Ergebnissen eine Gruppen- oder Schulstatistik
zusammen.
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Tanulmányi út
Ehhez hasonló, önálló, projektszerű
feladatmegoldásba torkolló szekvenciákat tartalmaz a bank tíz alapvető
téma köré csoportosítva, mindegyik
mappában legalább egy tucatnyit. Ha
nem is használjuk fel a teljes feladatsorokat, rengeteg eszközt és ötletet
meríthetünk innen. Az összeállítók
kiváló munkát végeztek.
A tanulók szervezőképességét,
önállóságát, ötletességét próbára
tevő projekttémák azok, amelyek a
német-osztrák-svájci kultúra magyarországi megjelenésével foglalkoznak. Az ilyen projektek nagy
előnye, hogy ( jó esetben) rászorítják
a résztvevőket a nyelvhasználatra. A legizgalmasabbak azok, ahol
német ajkúakat kell kifaggatni
arról, mi a véleményük Magyarországról, a magyarokról vagy
éppen a saját nemzetükről. Ehhez interjúkat kell készíteni vagy
kérdőíveket összeállítani, és német
anyanyelvűeket rábeszélni, hogy
töltsék ki, majd az eredményeket
összesíteni kell, végül mindebből
levonni az adódó következtetéseket.
Gimnazisták kutathatnak az után,
mit tudnak az osztrákok és/vagy
németek a magyar történelemről. A
kereskedők körülnézhetnek az egyes
üzletekben, hol, milyen német, osztrák, svájci áru kapható. A vendéglátósok kikérdezhetik őket arról, mi
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a véleményük a magyar konyháról,
mit kedvelnek és mit nem. A leendő
gazdasági szakemberek ellátogathatnak osztrák, német vagy svájci
tulajdonú, magyarországi cégek
vezetőihez. A majdani idegenforgalmi szakemberek projektjükben
kifaggathatják a hozzánk látogató
turistákat, miért választották országunkat, mit tudtak róla előzetesen,
honnan szereztek információkat,
mi tetszik nekik a legjobban, stb.
Ezután készíthetnek egy programot, amellyel javítani lehetne a
Magyarországra utazók tájékozottságát, vagy amivel elégedettebbé
lehetne tenni őket. Nem szabad
elfeledkeznünk a magyarországi
német nemzetiségi kisebbségről
sem. Tanulóink megismerkedhetnek hagyományaikkal, ellátogathatnak a múzeumokba, megtapasztalhatják a nemzetiségi és az irodalmi német nyelv különbözőségét.
Emellett beszélgetést folytathatnak a hagyományőrző körök, kórusok, zenekarok tagjaival, a német
nemzetiségi önkormányzati képviselőkkel, vezetőkkel feladataikról, sikereikről vagy éppen kudarcaikról. A munka eredményeként
készülhetnek különböző statisztikák elemzéssel együtt, képsorozatok, riportok, reklámfilmek, karikatúrák stb.

Egy jól megszervezett tanulmányi
út során a fiatalok anélkül is levonják a kellő tanulságokat, hogy mi
rászegeznénk a mutatóujjunkat.
Kollégáimmal iskolánkban több
mint tíz éve szervezünk tanulmányutakat német nyelvterületre, és
ezek az utak hallatlanul népszerűek.
Kezdetben külsős szervezőkkel
működtünk együtt, de a délelőtti
nyelvórák utáni szabad időt már abban az időszakban is mi magunk
töltöttük ki programokkal. Az utóbbi
három évben azonban kialakítottunk egy olyan know-how-t, amely
olyannyira bevált, hogy a 40 fős keretre még túljelentkezés is szokott
lenni. A sikerre nincs meggyőzőbb
bizonyíték, mint hogy több tanuló
többször is eljön velünk a négy év
alatt (mégpedig annak ellenére, hogy
fő profilunk az angol két tannyelvű
képzés!). Ez több tényezővel is magyarázható:
• Az utazás, ha nem is kifejezetten
olcsó, de elérhető árú, mivel olcsó
diákszállásokon szállunk meg,
amelyeket magunk keresünk
meg az interneten. Itt a szállás
teljes ellátással, amely általában
büféreggelit, ebédcsomagot és
kétfogásos meleg vacsorát tartalmaz, 25-30 euró. A diákszállások előnye, hogy a személyzet
„fiatalokhoz edzett”, kialakításuk,

•

•

•

pl. ami a szabadidős helyiségeket illeti, igazodik a fiatalok
igényeihez, és mivel a vendégek
hasonszőrűek, tanulóinknak folyamatosan lehetőségük van a
nyelvgyakorlásra, akár barátkozás, akár udvarlás okán.
A buszt vagy olcsó repülőjegyet is
mi magunk foglaljuk le. Így sem a
szállásnál, sem az utazásnál nem
kell feleslegesen százalékokat
fizetnünk a közvetítőknek, szervezőknek.
Az utazási irodákkal és nyelvi
utakat szervező magánszemélyekkel ellentétben mi a programokat a saját, jól ismert tanulóink érdeklődéséhez igazítjuk. Igyekszünk megtartani
az egészséges arányt a pedagógiailag fontos tartalmak és az
élmények között. Folyamatosan
lekötjük a tanulókat, hogy soha
ne érezzék, üresjárat van, és hogy
értékeljék, amikor kapnak némi
szabad időt.
Az utóbbi években már lemondtunk a nyelvórákról. Nem volt nehéz belátni, hogy ezek a nyelvórák
(egy alkalom kivételével, ahol
éltek a projektmódszerrel és
a múzeumpedagógia eszköztárával is) semmivel sem jobbak,
módszertanilag nem gazdagabbak és a tanulók számára nem
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izgalmasak, mint azok, amiket
mi szoktunk tartani. Ehelyett a
tanulókat csoportokra osztjuk,
és mindennap kapnak feladatokat az aznapi programhoz.

Az eredményeket minden este
értékeljük, majd az egészet
összefoglalóan is a tanulmányút
végén.
Így néznek ki a feladatlapok:

München-Rally!!!
Ihr steht jetzt am Karlsplatz oder Stachus! Gegenüber ist das Karlstor.
1. Woher hat der Platz diesen komischen Namen?
__________________________________________________________________
2. Wer war dieser Karl?
__________________________________________________________________
Erstes Ziel: Odeonsplatz.
3. Welches Amt ist heute in Odeon?
________________________________________________________________
Geht jetzt in die Richtung der Residenz!
4. Was ist in der Mitte des Hofgartens? Zeichnet!
5. Wie viele Theater gibt es dort? Worin unterscheiden sich die
Programme dieser Theater?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ihr kommt bald zum Isartor.
6. Was ist auf seinem Fresko?
________________________________________________________________
Jetzt ist ein interessanter Ort dran, nur für Hungrige! Das ist der
Viktualienmarkt!
7. Kauft und probiert die Münchener Spezialitäten! Ihr wisst schon,
was sie sind… Was kosten und wie schmecken sie?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Wo kann man am Markt Lachs essen? Was kostet eine Portion?
________________________________________________________________
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Die nächste Station: der St. Jakobs-Platz.
9. „Der St.-Jakobs-Platz bereichert das Miteinander von Religionen,
Kultur und Gemeinschaftsleben im Herzen von München.” Was versteht
ihr darunter?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ein kurzer Spaziergang, und da ist schon die Asamkirche.
10. Woher hat sie ihren Namen? In welchem Stil wurde sie gebaut?
_________________________________________________________________
Ein bisschen Abwechslung: am Kaufinger Tor!
11. Was sind „Lillys?” Wie viele gibt es davon?
_________________________________________________________________
Bald steht ihr vor der Frauenkirche. Kein Gebäude in der Innenstadt darf
die beiden Türme des Münchner Wahrzeichens überragen.
12. Wie hoch ist der Turm? Wie viele Treppenstufen führen nach oben?
_______________
Das Rathaus ist ganz in der Nähe! Hört euch das Glockenspiel an!
13. Welche Figuren sind zu sehen?
_________________________________________________________________
+1.Wann kann man das Glockenspiel hören? ________________________

2011 tavaszán Berlinbe látogattunk.
Itt nemcsak naponta kellett kitölteni
általunk összeállított vagy a meglátogatott helyen – sok múzeumban
ingyenesen – kapható feladatlapot,
hanem az egész út idejére minden
csoport kapott egy-egy projektfe-

ladatot az alábbi témákkal:
• Berlin és a II. világháború;
• Berlin és a sport;
• Berlin és a fiatalok;
• Berlin és a környezetvédelem;
• Berlin és a gasztronómia;
• Berlin és a technika.
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Zárszó
A diákoknak el kellett készíteniük egy, a témához illő mappát,
ebben össze kellett állítaniuk
egy portfóliót (pl. az összegyűjtött prospektusokból, képekből,
kisebb tárgyi emlékekből), gyártaniuk kellett továbbá egy posztert és legalább egy hangfelvételt. (A napi feladatok között
is szinte mindig van olyan,
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amely csak úgy oldható meg, ha
beszélnek egy helybelivel.) Az utak
annyi élményt és helyi tapasztalatot nyújtanak tanulóinknak, hogy
a mi rásegítésünk nélkül is meg
szokták fogalmazni a tanulságokat
a különböző életformákról és
lehetőségekről, többen pedig sokkal komolyabban veszik a továbbiakban a nyelvtanulást.

E vékony kis füzetet kollégáim
szíves figyelmébe ajánlom, mivel
összegyűjtöttem benne a legjavát
annak, amit huszonnégy éves tanári
működésem alatt a leghatékonyabbnak vagy a legélvezetesebbnek
találtam. Talán úttörő jellegűnek
mondható abban a tekintetben, hogy
kifejezetten a nyelvtehetségek fejlesztésével foglalkozik. Nekünk,
magyaroknak, égető szükségünk van
a nyelvtudásra, és az e téren megmutatkozó tehetségeket nem szabad
parlagon hagynunk, mert bárhogy
teszünk is e téren, azzal későbbi életpályákról döntünk.
Remélem ugyanakkor, hogy az itt bemutatott lehetőségek és módszerek
beindítják kollégáim képzeletét, és
új elemekkel gazdagítják az itt bemutatott ötlettárat. Ebből ugyanis nemcsak a szakma, hanem a tanuló is csak
hasznot húzhat, legyen akár tehetséges, akár átlagos képességű, akár
„fontolva haladó”. Hiszen ha egyszer
figyelni kezdünk a differenciálásra a

tehetséges diákunk kedvéért, akkor
innen már csak egy kis lépés, hogy
a sereghajtóknak is juttassunk sikerélményt a rájuk szabott feladatokkal. Ha már körülnéztünk az interneten, és találtunk pár érdekfeszítő
podcastot, a hitelesebb, életszagúbb
szövegek nem csak a tehetséges diákokat fogják jobban motiválni. Ha
a tanulók kiélhetik nyelvi kreativitásukat anélkül, hogy félniük kellene
a hibáktól, a „favágó” feladatokat is
könnyebb szívvel fogják elvégezni
(főleg, ha azt a Hot potatoes segítségével elkészített drillekkel tehetik…). Ha a tanulók egy projektfeladat elvégzése során egyszer már
átélték az önálló, eredményes munka sikerét, legközelebb talán maguk
fognak hasonlóakat kezdeményezni,
vagy legalábbis örömmel vesznek
részt ilyenekben. A végén pedig azt
vesszük észre, hogy sokkal több a tehetséges fiatal, mint gondoltuk! Ezzel az optimista gondolattal szeretném zárni soraimat.
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Felhasznált irodalom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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