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Hogyan tervezzünk interkulturális 
projektet a nyelvpedagógia napi 

gyakorlatában?

Bevezetés
A módszer-rengeteg a történeti nyelvtanítási módszerek összességét jelenti (Bárdos 
2002). Választhatunk ezekből többfélét is, vagy többféle eljárást egy-egy uralkodó 
módszerből, ha a választás tudatos, és a választott úton a leghatékonyabb a munkánk, 
legoptimálisabb a haladás. A kérdés azonban az, milyen célok vezérelnek bennünket 
az élő idegen nyelvek tanításában az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után. Az 
egyik lehetséges (és kívánatos) cél az interkulturális kompetencia kialakítása. A Kö
zös Európai Referenciakeret támpontokat ad az értelmezéshez. „Minden emberi kom
petencia hozzájárul valamilyen módon a nyelvhasználók kommunikációs képessége
ihez, és így a kommunikatív kompetencia valamely alkotóelemének tekinthető. Mind
azonáltal hasznos lehet megkülönböztetni a nyelvhez kevésbé szorosan kötődő általános 
kompetenciákat a szőkébb értelemben vett nyelvi kompetenciáktól” (Referenciakeret 
2002: 121-126). Az 5.1.1.3. pont alatt olvashatjuk a definíciót: „interkulturális tuda
tosságnak nevezzük azt a tudást, felismerést és megértést, amely a célnyelvi közösség 
világának és a nyelvtanuló saját világának a viszonyára (a közöttük lévő hasonlósá
gokra és különbségekre) vonatkozik” (Referenciakeret 2002: 124).

Az interkulturális kompetenciát alkotó tudásterületeket az alábbi ábra szemlélteti. 
A Referenciakeret 5.1.2.2. pontjában (2002: 125) szereplő készségeket és jártasságo
kat kiegészítettem a beszédcselekvési kompetenciával és a célnyelvi kultúra produk
tumainak ismeretével. Utóbbiakról szó lesz még dolgozatom további fejezeteiben.

A két kultúra egymáshoz 
való viszonya
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stratégiák alkalmazása

Interkulturális készségek és jártasságok
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1. ábra. Az interkulturális kompetencia alkotóelemei
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Oktatáspolitikai háttér
Az Európa Tanács (ET) oktatáspolitikájáról számos publikáció jelent meg az elmúlt 
években. Témánkhoz főként Tóth Teréznek az Új Pedagógiai Szemle hasábjain meg
jelent munkáinak tanulmányozását ajánlom.

Az oktatásnak az európai közösségben kettős feladata van: egyrészt a nagy európai 
kulturális közösségek nyelveinek elsajátíttatása, másrészt az anyanyelvi kultúra meg
őrzése.

Ellentétben az uniós állásfoglalással, itt nincs egységesítő eszmény. Kulcsfogalom 
ellenben a demokráciára nevelés. Az ET oktatáspolitikai célkitűzéseinek öt fő tevékeny
ségi területe van. Ezek közül egy az idegennyelv-oktatás. Az ET 1996-ban Grazban 
létrehozta az Élő Nyelvek Európai Központját, ahol elsősorban kutató-fejlesztő és 
multiplikátor-képző tevékenység folyik.

Az ET értéknek tekinti a nyelvi pluralizmust és a nyelvi sokféleséget. Megalkották 
a Közös Európai Referenciakeretet (Nyelvtanulás, nyelvtanítás, nyelvi értékelés), 
amelynek célja a többnyelvűség elősegítése, a közös alap megteremtése a különböző 
államok nyelvi tanterveinek, tantervkészítési irányelveinek, vizsgáinak, tankönyveinek 
stb. kidolgozásához. Az általános nyelvismeret szintezésén túl a nyelvhasználatnak és 
a nyelvi kompetenciáknak részletes lebontását is tartalmazza ez a dokumentum. A 
Referenciakeretben: „Interkulturális megközelítésben a nyelvoktatás fő célja, hogy 
elősegítse a tanulók teljes személyiségének és identitástudatának megfelelő fejlődését 
a nyelvi és kulturális másság ismeretében [...] A nyelvtanuló többnyelvű és interkul
turális lesz. Minden nyelvnek a nyelvi és kulturális kompetenciáját módosítja a többi 
ismerete, és hozzájárul az interkulturális tudatossághoz, készségekhez és jártasságok
hoz. Ezek hozzájárulnak az egyén gazdagabb, összetettebb személyiséggé válásához, 
és növelik további idegennyelv-tanulási képességét, valamint nyitottabbá teszik egy más 
kultúra új élményeinek befogadására” (2002:55).

A Referenciakeretre építve kifejlesztették az Európai Nyelvi Portfoliót (ELP, ma
gyar elnevezéssel Európai Nyelvtanulási Napló), amelyben a nyelvtanulási és az inter
kulturális tapasztalatok bármely életkorban és nyelvi szinten nyilvántarthatóak és hi
vatalosan elismerhetőek.

Cesar Birzea Gyakorló demokrácia: oktatáspolitika az Európa Tanácsban címmel 
tanulmányt készített az Európai Oktatási Miniszterek Állandó Konferenciája XXI. 
ülésszakára. Birzea szerint az oktatás jövőbeni prioritásai:

- a sokféleség: hogy kell élni egy pluralista társadalmi környezetben;
- az interkulturalitás: a sokféleség aktív dimenziója, interakciót feltételez;
- a minőségi oktatás: a demokráciához kapcsolódó oktatási célok választás alap

ján történő elérése.
Az interkulturális oktatás 1983 óta oktatáspolitikai alapelv. Jelen értelmezése sze

rint az interkulturális oktatás kreatív jellegű, a tanulás új minőséget hozhat létre. Az 
eltérő kultúrákkal való rendszeres találkozás, a viszonosság, a csere, az interakciók és 
a kölcsönös bizalom, azaz az interkulturális tapasztalatok révén a saját kultúra újrafel
fedezését jelenti. A kulturális eltérések nem előítéletességet okoznak, hanem megmu
tatják a kultúrák határait, amelyeket nyitottság és kommunikáció útján lehet átlépni.

A sokféleségből eredő konfliktusok feloldására nem szabad erőszakot használni. A 
konfliktusok, ellentétek megértéséből való tanulás az interkulturális oktatás egyik leg
fontosabb forrása.
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Az interkulturális tanulás közösségekben valósulhat meg, így középpontjában nem 
az egyén, hanem a közösség áll. Hozzásegít, hogy jobban megértsük a különböző vi
lágképeket meghatározó kulturális, erkölcsi, vallási, társadalmi alapelveket. Lehetővé 
teszi, hogy létrehozzuk az európai identitást (Birzea 2003). (A nyelvpedagógiai szak
irodalomban az interkulturális nevelés, interkulturális tanulás elnevezések használato
sak. Az interkulturális oktatás kifejezést azért használtam, mert Tóth Teréz tanulmányá
ban ez a fordítás szerepel.)

Az interkulturális kompetencia kialakításának elméleti háttere a társadalmi identi
tás teória*, az idegen nyelv tanulása hozzájárul egy új identitás elnyeréséhez, de nem 
kényszeríthet a saját identitás feladására. Cél a másság megismerése, valamint a saját 
személyiség gazdagítása a célnyelvi kultúra elemeivel. Bizonyított, hogy ennek az el
méletnek az alkalmazásával az idegennyelv-tanításban eredmények érhetők el a tanu
lók saját társadalmi identitásának megítélésében is.

Mi jellemzi ma Európa-szerte a nyelvoktatást?
A célkitűzések köre kibővült. A nyelvi ismeretek és alkalmazásuk képességének kiala
kítása mellett helyet kapnak a célok között az alább felsoroltak is: a nyelvtanuló sze
mélyiségfejlesztése; személyes kompetenciák kialakításának segítése, a tanulni tudás 
(és az élethosszig tartó tanulás) képességének kifejlesztése, cselekvési kompetenciák 
kialakítása.

Celce-Murcia - Dömyei - Thurrell 1995-ös nyelvtudás modellje akciós kompeten
ciaként említi a beszédfunkciók tudását. Bárdos Jenő ezt beszédcselekvési kompeten-

2. ábra. A nyelvtudás funkcionális-dinamikus modellje (Bárdos 2002: 100)

Kutatás tárgya lehetne, hogy a kibővített célok leképeződnek-e és milyen mérték
ben az európai országok tanterveiben. A 2004-ben tavasszal megtartott németországi 
tanár-továbbképzésen alkalmam volt betekinteni az akkor még készülőben lévő szász
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tantervekbe. A „Francia nyelv a gimnáziumokban” területen a tantervet írók beépítet
ték célként valamennyi évfolyamon a tanulók interkulturális cselekvőképességének 
fejlesztését (Entwicklung einer interkulturellen Handlungsfähigkeit) konkrét követel
ményeket mellérendelve.

Megváltoztak a tartalmak: az autentikus szövegek használata került túlsúlyba. Kü
lönböző szövegtípusokat alkalmaznak az oktatás minden szintjén. Újra előtérbe kerül 
a kulturális produktumok megismerése is: a célnyelvi kultúra irodalmi, művészeti al
kotásai.

Változnak, bővülnek a metodikai eljárások: a tanulói aktivitás és autonómia növek
szik, a pedagógus a tanulási folyamat segítőjévé válik (kellene, hogy váljon). Egyre 
elterjedtebb a projektpedagógia, az (ön)értékelésben a portfolió. A nyelvpedagógiai 
technológia fejlődése egyre újabb és újabb lehetőségeket ad: elektronikus levelezés, 
DVD, oktatóprogramok használata stb.

A motiváció növekszik: az európai dimenzióban való gondolkodás, a munkaválla
lói mobilitás, a felsőoktatásban létrejött lehetőségek mind serkentőleg hatnak a nyelv
tanulásra, legalábbis a szaknyelvek területén.

Módszer-e vagy szemlélet az interkulturális nevelés?
Molnár Andrea könyvében „A legnagyobb hatású idegennyelv-oktatási módszerek tar
talmi áttekintése” című táblázatban a nyelvtani-fordító, a direkt, az intenzív, az audio- 
lingvális / audiovizuális és a kommunikatív módszerekkel egy kalap alá veszi az általa 
is szemléletnek nevezett megközelítést. „Az interkulturális kompetencia teszi lehető
vé, hogy a más kultúrák képviselőivel érintkező emberek képesek legyenek a pusztán 
nyelvi szinten túl kommunikálni: értsék meg annak a kulturális háttérnek alapjait, mely 
az adott országban lakó embereket formálja, azaz a kultúraspecifikus értékeket és atti
tűdöket, a kultúraspecifikus viselkedési formákat, társalgási szokásokat, a kommuni
kációs stílusokat, a nem verbális viselkedést. A hazai és a célnyelvi kultúra folyamatos 
összehasonlításán keresztül létrejön egy újfajta hozzáállás az idegen nyelvhez, az ide
gen kultúrához. A sztereotípiák, klisék fokozatosan leépíthetők.

Lehetséges eljárásmódok: összehasonlítás, jelentésvizsgálat, konkrét tapasztalatok 
gyűjtése (projektmunka), verbális és nonverbális viselkedésvizsgálatok” (2001:13-14).

Bár egészen bizonyos, hogy az interkulturális megközelítésnek a nyelvtanulás első 
lépéseitől kezdve jelen kell lennie, semmiképpen nem tekinthető önálló módszernek. 
Arról is érdemes volna elgondolkodni, a nyelvtanárnak egyedül vagy a pedagógusok 
közösségének feladata az interkulturális nevelés. Ennek kifejtése meghaladja a jelen 
dolgozat kereteit.

Az interkulturális tanulás metodikai ismérvei
Cél a másság elfogadására nevelés, a megértő attitűd kialakítása.

- Ehhez használjuk az észlelési és a megértési folyamatokat is, ügyeljünk különö
sen a nyelv és a kultúra együtthatására.

- Az összehasonlítás, hasonlóságok és különbözőségek gyűjtése, tudatosítása nem 
maradhat el.

Az irodalmi szövegek jó kiindulópontok az interkulturális tanuláshoz.
Kereszttantervi célok: az interkulturális kompetencia kiépítése tantárgyakon, mű

veltségi területeken átívelő törekvés.
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Az Európai Nyelvtanulási Naplóban a Dosszié rész alkalmas arra, hogy a nyelvta
nuló összegyűjtse benne az interkulturális tanulás dokumentumait, a projektek elké
szült produktumait.

1. táblázat. Az interkulturális tanulás fázisai (Leupold 2004)

Az interkulturális tanulás fázisai (Denis 2000)

Szakaszok Célok Tevékenységek

Szenzibilizálás - valamilyen reakcióra való 
képesség növelése
- kifejezésre juttatni az 
elképzeléseket a saját 
és az idegen kultúráról

- megismerni más rendező 
és osztályozó mintákat
- döntés konkrét szituációban
- felhívás a megfigyelésre, 
a tapasztalati tudásra

Tudatosítás - beláttatni, hogy a saját 
kultúrát nem lehet általánosítani

- szembesítés autentikus szituációkkal
- az első stratégia kidolgozása és 
alkalmazása egy analóg szituációban

Osztályozás, besorolás - az idegen és a saját kultúrára 
vonatkozó ismeretek kognitív 
feldolgozása
- kapcsolatokat teremteni és 
felfedni a célnyelvi kultúra 
szerveződési elveit
- kapcsolatokat teremteni 
a saját, a cél nyelvi és még 
további kultúrák között

- saját elképzelések objektiválása
- a sztereotípiák létrejötte 
számára a kiindulási pontokat, 
okokat keresni
- a különböző rendszerező és osztályozó 
minták meghatározása és kiértékelése
- a különböző összehasonlító technikák 
meghatározása és kiértékelése

Relativizálás, 
viszonylagossá tétel

- a saját és a célnyelvi kultúra 
különböző vezérelvei között 
kapcsolatot teremteni
- kulturális jelenséget a szöveg
környezetében megjelölni
- bepillantást nyerni a kommu
nikáció körülményeinek 
sokféleségébe és szerepébe

- az anyag elemzése
- a dokumentumok szembeállítása
- egy dokumentum kontextusának 
vizsgálata
- a szituáció elemeinek észlelése és 
elemzése
- interpretáció
-tárgyalás
- együttműködés probléma-megoldásra

Implikáció, 
vonatkoztatás 
Interiorizáció

- a tanulók aktív bevonása a 
célnyelvi kultúra felfedezésének 
és az egyre mélyülő 
elfogadásának folyamatába
- egy metakulturális vonatkoz
tatási rendszer kiépítése
a különböző kultúrákba való 
betekintés alapján

- a tanulás folytatásához rendelkezésre 
álló lehetőségek számba vétele
- osztálytermen kívüli implikáció
- elemzési technikák kialakítása
új szituációk megoldására
- az egész tanulási folyamat kiértékelése

Hogyan készül a tananyag?
Léteznek ugyan interkulturális szemléletű tankönyvek, de ezeket inkább csak a hala
dók tudják használni. A tanárnak mindenképpen alaposan fel kell készülnie egy-egy 
témából, hiszen mindkét nyelv/kultúra (vagy több is) sajátosságait ismernie kell, hogy 
moderátora lehessen az interkulturális tanulási folyamatnak. Ha a fenti táblázat alap
ján tervezünk, könnyen készíthetünk magunk is feladatsort, a legjobb persze, ha sike-
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rül nyelvtanári közösségeknek együtt gondolkodni. A mellékletben közölt példa né
met nyelvű, de a feladattípusok bármely nyelvre adaptálhatók. Bármilyen témában és 
nyelven összeállítható projektünk váza, a felhasználandó anyagokat könyvtárban, for
rásközpontokban, Interneten gyűjthetjük.
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MELLÉKLET

A közölt példa szinte teljes anyaga Internetről származik. Természetesen a kiinduló nyelv kul
túrájából is össze keil előre gyűjteni az információkat. A példa kidolgozója egy hat nemzetiségű 
team volt, ezért íródott több nyelven a cím.

Elsőként az alábbi táblázatot célszerű kitölteni:

Téma
Cél
A tanulócsoport szintje A Referenciakeret szerint
Feltételek Pl. számítógép-terem, videó, szemléltetés stb.
Időráfordítás Több óra lehet

Metodikai eljárás
Szakasz Tevékenységek Anyagok

Thema:
Hochzeit = Wesele = Kazas = svatba = esküvő = yocpoç = CBa^bőa?

Ziel:
Vergleich der deutschen Hochzeitstraditionen mit der eigenen (Griechenland, Lettland, Polen, 

Russland, Tschechien, Ungarn)
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Niveau der Lemergruppe: B2
Organisatorische oder lemerspezifische Voraussetzungen:
Computerraum, Videogerät, Wörterbücher, Pinnwand, Anschauungsmittel, Einladungen, 

Zeitschriften
Ausgangssprache: unterschiedlich, Zielsprache: Deutsch
Zeitaufwand:
3 Unterrichtsstunden
Sachanalyse: authentisches Material im Internet, in der Bibliothek suchen

Methodisches Vorgehen:

Phasen 1. Tätigkeiten 2. Materialien
Sensibilisierung Vorkenntnisse aktivieren, 

Assoziogramm „Hochzeit” 
(zweitsprachig) erstellen, 

Gespräche führen

Fotos, Bilder, Zeitschriften 
und weitere authentische 

Materialien aus beiden Ländern

Bewusstmachung Besprechung der Unter
schiede beim Hochzeitsfest 

im eigenen Land, 
Wortschatzarbeit

Fotos, Bilder, Zeitschriften 
und weitere authentische Ma
terialien aus dem Heimatland

Einordnung Textsuche, Textarbeit, 
Gruppenarbeit, Fragen beant

worten, Ähnlichkeiten und 
Unterschiede in eine 

Tabelle eintragen

Internet: z.B. 
www.hochzeit.husfeld- 
online. de/welcome .htm

Videoaufführung, weitere 
authentische Materialien 

aus dem Zielsprachenland
Relativierung Diskussion, Pantomime, 

Untersuchung, Analyse 
der Tabelle

Die ausgefüllte Tabelle

Implikation/Interiorisation Situatives Rollenspiel, 
Videoaufnahme

Vom Lehrer vorgeschlagene 
und von den Schülern 
entwickelte konkrete 

Kommunikationssituationen

Möglichkeiten der Vertiefung:
Projektarbeit: Umfrage, Suche im Internet etc. über die Hochzeitstraditionen in anderen 

Ländern nach der Wahl der Schüler. Verschiedene Formen der Präsentation (Poster, Referate, 
Videofilme, typische Gerichte herstellen usw.)

Autorinnen:
Bandine-Liszt, Amalia - Chrostowie, Jolanta - Emse, Anita - Pazderova, Petra - Piterou, 

Vassiliki - Tchitcherina, Nadejda

Weitere Materialien:
www.feste-online.de
www.hueber.de/downloads/themen-aktuell/lehrer-lerner/webrecherchen/band2/tha2-L05-

hochzeit.pdf

http://www.hochzeit.husfeld-online
http://www.feste-online.dewww.hueber.de/downloads/themen-aktuell/lehrer-lerner/webrecherchen/band2/tha2-L05-
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Hochzeit
(Lektion 5 in Themen aktuell 2)

Es gibt im Internet viele kommerzielle Seiten zum Thema Hochzeit, aber Sie wollen ja nichts 
kaufen. Interessanter sind also persönliche Erfahrungen und Tipps.
Klicken Sie direkt auf diese interessante Website: http://www.hochzeit.husfeld-online.de/ 
welcome.htm

Auf der Startseite stehen alle wichtigen Stichwörter in roten Kästen.
I. Was kommt zuerst, was dann?
Bringen Sie alle Punkte in die richtige Reihenfolge, in der sie erledigt werden müssen.

Vorbereitungen: Feiern:
a) a)
b) b)
c) c)

d) d)
e) e)

2. Geschenke
Gehen Sie jetzt zur Seite „Hochzeitsgeschenke“. Lesen Sie den Text,
a) Von welchem Problem wird gesprochen?

b) Welche Lösungen gibt es?

c) Welche Lösung finden Sie am besten? Warum?

Was lernen Sie hier?
Sie informieren sich über deutsche Hochzeitsbräuche, erfahren von Problemen und formulieren 
Lösungen.
Was machen Sie?
Sie beantworten Fragen, erklären typische Ausdrücke, vergleichen Fakten mit eigenem Wissen.

3. Der Polterabend
Lesen Sie die Seite „Polterabend“. (Hilfe: „poltern“ heißt „krachen, lärmen“)
a) Warum macht man einen Polterabend?

b) Was „poltert“ dabei?

c) Wie organisiert man einen Polterabend?

http://www.hochzeit.husfeld-online.de/
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4. In der Kirche
Nach der (obligatorischen) Zeremonie im Standesamt heiraten viele Paare auch in der Kirche. 
Lesen Sie den Text dazu. Was geschah früher zu Beginn der Feier? Und heute?

5. Das Hochzeitsfest
Lesen Sie den Text dazu und beantworten Sie die Fragen:
a) Was heißt: „...dass alle auch mal einen heben können, ohne gleich den Führerschein zu 
gefährden“ ?

b) Wie soll der Festsaal sein?

c) Wo soll der Festsaal sein, wenn z-B. der Mann aus Hamburg und die Frau aus München 
kommen ?

d) Erklären Sie: „ Wer in Thüringen zuerst den Löffel in die Weinsuppe taucht, hat das Sagen in 
der Ehe.“

e) Was wird beim Hochzeitsfest alles gemacht?

6. Traditionen
Beschreiben Sie, wie man in Ihrem Land Hochzeit feiert. Was ist wie in Deutschland? 
Was ist ganz anders?
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http://www. hochzeit. husfeld-online. de/welcome. htm

Gemeinsamkeiten Unterschiede
Einladungen
Polterabend
Hochzeitskleidung
Kirchliche/Standesamtliche Eheschließung
Hochzeitsgeschenke
Hochzeitsfest
Hochzeitsreise/ Flitterwoche
Hochzeitszeitung

http://www._hochzeit._husfeld-online._de/welcome._htm

