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A MULTIKULTURALITÁSRÓL EGY FELMÉRÉS TÜKRÉBEN 

 

   Az iskolában az interkulturális nevelés talán leginkább az idegen nyelv  órákon valósítható 

meg.1 Ezen irányzat a következı szemléletet tükrözi: ,,Számos kutatás azt bizonyítja, hogy az 

idegen nyelven történı eredményes kommunikációhoz nem elegendı csupán a nyelvi, 

kommunikatív kompetencia megszerzése. A különbözı kultúrájú emberek találkozásakor az 

idegen nyelvő kommunikáció során ugyanis gyakran észlelhetık zavaró tényezık (pl. félreértés), 

amelyek elıítéletekhez vezethetnek. Ezért szükség van ún. interkulturális kompetenciára is, 

amelynek hatására létrejön egy újfajta hozzáállás az idegen nyelvhez, az idegen kultúrához. A 

hazai, ill. az idegen kultúra hasonlóságainak és különbségeinek tudatosítása láttatja velünk az 

idegen kultúrával szembeni elıítéleteinket, ezzel pedig a már meglévı sztereotípiák fokozatosan 

leépíthetık. A folyamat során megnövekszik tolerancia képességünk az új, az ismeretlen, a 

megszokottól eltérı dolgokkal szemben, amely a célnyelvi kultúra és annak képviselıinek jobb 

megismeréséhez vezet.”(8) –írja Molnár Andrea errıl az irányzatról.  

 

A  multikulturalitás vizsgálata magyar és német tanulók körében  

 

 A téma vizsgálatára összeállított kérdıívvel azt akartam megvizsgálni, hogy a magyar és 

német gyerekek mennyire ismerik saját hazájukat és kultúrájukat. Ezen túlmenıen a magyar 

tanulók  német, ill. a német tanulók egymás kultúrájáról való ismereteirıl is tájékozódni 

próbáltam. 

   A kérdıíveket magyar és német, 6-7. osztályos tanulók töltötték ki, összesen 45-en. Ebbıl 15 

tanuló a jászberényi Tanítóképzı Fıiskola Gyakorló Általános Iskolájának német tagozatos 

diákja, 8-an a hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolába járnak, 22 tanuló pedig a németországi 

Winkelhaid egyik általános iskolájában tanul. 

   A kérdıív kiértékelése elıtt azt feltételeztem, hogy a saját kultúrájukat illetıen mind a magyar, 

mind a német tanulók sok dolgot fognak felsorolni ha másért nem is, de legalább a többi 

tantárgyból kiszőrt ismereteik alapján. Arra gondoltam ugyanis, hogy a 6-7. évfolyamon már 

                                                           
1 Az írás egy szakdolgozat része, melynek témavezetıje Miklósné Kis Ildikó volt. 

 



belépnek az órarendbe a következı tantárgyak: földrajz, történelem, és természetesen az 

irodalom is hozzájárul saját kultúrájuk minél alaposabb megismeréséhez. 

A másik nemzet, ill. kultúra ismeretére vonatkozó kérdésnél a kiértékelés elıtt arra gondoltam, 

hogy a magyar diákok biztosan több információval rendelkeznek a németekrıl, mint fordítva. 

Ezen feltételezésem alapja az volt, hogy a magyar diákok ezt az idegen nyelvet (német) tanulják, 

míg a német tanulóknak a magyar nyelv nem választott idegen nyelv, így csak ,hallomásokra’, 

feltételezésekre tudnak támaszkodni a kérdés megválaszolásakor, jobb esetben néhányan 

valamiféle konkrét tapasztalatokra (pl. egy nyaralás emlékére). 

Arra is gondoltam, hogy a német diákok – az ország elınyösebb gazdasági helyzetébıl adódóan 

is – biztosan több idegen országban jártak már, ami azonban nem feltétlenül jelent tudásbeli 

különbséget is a német tanulók javára. Az viszont igaz, hogy több konkrét élménnyel 

gazdagabbak, míg sajnos a magyar diákok nagy része csak képekrıl ismeri egy-egy ország 

nevezetességeit. 

 

A kapott eredmények értékelése 

 

  A kérdıívek tanulmányozása után elég érdekes eredmények születtek, amelyek a 

feltételezéseimet nem minden esetben igazolták. Az eredményeket kérdésenként táblázatba 

szedtem, feltüntetve a gyakorisági sorrendet is, majd pedig értékeltem a kapott válaszokat az 

alapján, hogy a tanulók értékrendje az adott témát illetıen (multikulturalizmus), hogyan alakult.   

1. kérdés: (tipikusan német dolgok felsorolása) 

Magyar tanulók válaszai Német tanulók válaszai 

1. sör (12 tanuló) 

2. autógyártás/gépgyártás (6 tanuló) 

3. nehéz nyelv/gyors beszéd (6 tanuló)   

4. kultúra/szokások/nevezetességek (4 tanuló) 

5. fejlett gazdaság és politika (4 tanuló) 

6. német ételek –pl. virsli – (4 tanuló) 

7. rossz filmek/sorozatok/sztárok (3 tanuló) 

8. szorgalom/precizitás/tág érdeklıdés (3 tanu- 

    ló) 

9. Euro pénznem (2 tanuló) 

1. német ételek (10 tanuló) 

2. alkohol/sör (7 tanuló) 

3. nyelv/gyors beszéd/dialektusok  (5 

tanuló) 

1. ünnepek/szokások (4 tanuló) 

2. sport (2 tanuló) 

3. régi várak (1 tanuló) 

4. divat (1 tanuló) 

5. nem tudott írni semmit (2 tanuló) 

 



10. öltözködés (2 tanuló) 

11. 1-1 tanuló írta a következı dolgokat: sport, 

gyerekétterem, parfümök, kedvesek, furcsa 

természet, kerek fejforma és szıke haj, régen két 

rész:NDK és NSZK, Uniós alapító 

 

 

Kicsit csalódást okozott számomra, hogy a kiértékelés elıtti feltételezésem ezen kérdést illetıen 

nem igazán igazolódott be. Arra számítottam ugyanis, hogy a magyar diákok több, a német 

kultúrára és mentalitásra vonatkozó dolgot tudnak majd felsorolni. Valóban írtak a nyelvrıl, a 

gyermekétteremrıl, a németek precizitásáról és szorgalmáról, de világosan látszik, hogy ezek 

csak egy-egy tanulónak jutottak eszébe, ill., hogy ezek a válaszok a tanulók német nyelvhez való 

hozzáállását  tükrözték (pl. nehéz nyelv), valamint némi konkrét tapasztalatra is utaltak (pl. 

gyors beszéd), tehát az iskola hatása még nem igazán látszik a témát (multikulturalitás) illezıen. 

   A gyerekek által felsorolt dolgok azonban úgy gondolom, hogy további érdekes kérdéseket 

vethetnek fel: pl. azt, hogy mi lehet az oka annak, hogy a magyar tanulók több, mint 50 %-a a 

sört írta, mint tipikusan német dolgot. De ugyanez a kérdés a további dolgokra (akciósorozatok, 

autók) is vonatkoztatható. Valószínőnek tartom, hogy ennek az oka a ,média’. Rengeteg 

reklámot látunk ugyanis nap mint nap (így a megkérdezettek is), amelyek ezeket hirdetik, ill. a 

televízióban rengeteg sorozat (így német is) fut –fı mősoridıben -, amelyekkel ez a korosztály is 

találkozik. Ebbıl adódóan pedig akarva-akaratlanul is kialakul egyfajta elképzelés a fejünkben, 

ebben az esetben a németekrıl. De ezeknek a sztereotípiáknak a kialakulásához maga az iskola 

is hozzájárulhat, ha hagyja rögzülni az olyan elképzeléseket, mint a ,,kerek fejforma, szıke haj”. 

Ezeknek az elıítéleteknek a leépítése persze nem csak az idegen nyelvet oktató pedagógus 

feladata, hiszen az ilyen sztereotípiák kialakulásához több tényezı kell, pl. a történelmi 

ismeretek hiányossága vagy „elferdítettsége”.   

   Számomra a német tanulók válaszai is eléggé megdöbbentıek és elkeserítıek voltak, hiszen ez 

a kérdés a saját hazájukra vonatkozott. Nem tudom elhinni, hogy van 2 tanuló, aki számára 

semmit nem jelent az a szó, hogy „német”, holott ı maga is az. Továbbá elég kevés azoknak a 

tanulóknak a száma, akiknek a jellegzetes német ételeken kívül eszébe jutott a nyelv, a 

dialektusok, a nevezetességek, pedig ezek részei a kultúrájuknak, a mőveltségüknek és 

egyáltalán a mindennapjaiknak. Úgy gondolom tehát, hogy a német tanulók ismeretei a saját 

kultúrájukat illetıen eléggé hiányosak. 

 



2. kérdés: (tipikusan magyar dolgok felsorolása) 

Magyar tanulók válaszai Német tanulók válaszai 

1. jellegzetes magyar ételek/ízek (16 tanuló) 

2. magyar borok (9 tanuló) 

3. nevezetességek/szokások/kultúra (7 tanuló) 

4. magyar filmek/show-k (4 tanuló) 

5. nyelv (3 tanuló) 

6. sport (3 tanuló) 

7. viselkedés –pl. nem mindenki kedves, 

irigység- (3 tanuló) 

8. fejletlen gazdaság/politika (2 tanuló) 

9. szívesen fogadjuk a turistákat (2 tanuló) 

10. Uniós csatlakozás (2 tanuló) 

11. 1-1 tanuló írta a következı dolgokat: szők 

érdeklıdés, szegénység, ló- és 

szarvasmarhatenyésztés, gépgyártás, csárdák, 

öltözködés, Forint, MOL, sok bevándorló, 

átverik a német turistákat a Balatonon, 

miniszterelnök, nincs sok bevásárlóközpont  

1. gulyás (16 tanuló) 

2. egyéb ételek/ízek (4 tanuló) 

3. nyelv (3 tanuló) 

4. borszılı (1 tanuló) 

5. Balaton (1 tanuló) 

6. az emberek kis standokon árulnak 

az utcán (1 tanuló) 

7. 800 m-ként van egy Mc Donalds 

vagy Burger King (1 tanuló) 

8. nem tudott írni semmit (5 tanuló) 

 

Az erre a kérdésre adott válaszok tanulmányozása után úgy gondolom, hogy a hipotézisemnek 

megfelelı eredményt kaptam. A kérdıív ezen  kérdése a magyar diákok esetében a saját hazájuk 

és kultúrájuk, a magyar emberek és mentalitásuk ismeretére vonatkozott. A gyerekeknek erre a 

kérdésre adott válaszaikból számomra az derült ki, hogy azért lényegesen több, a magyar 

kultúrára vonatkozó ismereteik vannak. Igaz, hogy a tanulók válaszai elég széles skálán 

mozogtak, vagyis sokan írták csak ugyanazt a dolgot (pl. ételek, borok), de ha összességében 

vizsgáljuk, sok mindent felsoroltak. Mégsem olyan elragadtatóak azonban ezek az eredmények, 

mert nagyon sok nem ideillı választ is adtak. Ezen kívül itt is érezhetı, hogy a válaszokban kinél 

vannak benne a saját tapasztalatai, és kik támaszkodnak csaknem teljesen ,hallomásokra’.  

    A német tanulók válaszaitól erre a kérdésre azt vártam, hogy mivel ezek a tanulók nem 

tanulják külön idegen nyelvként a magyart, ezért valószínőleg olyan dolgokat fognak írni, 

amelyekhez talán konkrét élmény vagy tapasztalat köti ıket, vagy olyanokat, amelyeket velünk 

kapcsolatban hallottak. A válaszok szerintem valóban ezt tükrözik.  



   A tanulók elsı két kérdésre adott válaszait összehasonlítva pedig a saját országuknak és 

kultúrájuknak ismeretét illetıen, valamint az egymás iránti, kölcsönös ismereteket tekintve úgy 

gondolom, hogy az eredmények a magyar tanulók javára dılnek, annak ellenére, hogy nálunk is 

vannak olyan gyerekek, akiknek még több ismeretet kellene szerezniük e kérdéssel 

kapcsolatban. 

Szeretném kiemelni azonban, hogy a magyarországi idegennyelv-oktatásban – ezen 

tapasztalatok alapján – sok mindent át kellene gondolni ahhoz, hogy a magyar diákok ne 

elsısorban a médiákban látottakra és hallottakra támaszkodjanak egy ilyen kérdés 

megválaszolásakor, hanem tudjanak az iskolában tanultakhoz és az idegen nyelv órákon szerzett 

,plusz’ információkhoz nyúlni. Vagyis a feladat, hogy arra is megtanítsuk a gyerekeket, hogy 

tudjanak válogatni az információk közül, mert ez is segítheti az elıítéletek, a sztereotípiák 

leépülését. 

 

3. kérdés: (külföldi tapasztalatok és benyomások)  

Magyar tanulók válaszai Német tanulók válaszai 

1. nem volt külföldön (12 tanuló) 

2. volt már külföldön (11 tanuló): 

- Ausztria, Horvátország, Németország,    

Olaszország (3-3 tanuló) 

- Franciaország (2 tanuló) 

- Erdély, Szlovákia, Szlovénia, Anglia, 

Görögország, Spanyolország, Macedónia, 

Jugoszlávia (1-1 tanuló) 

- Nem írta, hol volt (2 tanuló)  

1. nem volt külföldön (4 tanuló) 

2. nem válaszolt (1 tanuló) 

3. volt már külföldön (17 tanuló): 

- Olaszország (10 tanuló) 

- Spanyolország (5 tanuló) 

- Magyarország (3 tanuló) 

- Törökország (2 tanuló) 

- Ausztria, Szardínia, Egyiptom, 

Görögország, Keleti- és Északi-

tenger, Luxemburg, 

Franciaország, Mallorca (1-1 

tanuló) 

- Nem írta, hol volt (1 tanuló)  

 

A válaszok szerintem itt is igazolták a hipotézisemet. Azt feltételeztem ugyanis, hogy a magyar 

tanulók többsége azt a választ fogja adni, hogy nem hagyta még el egyszer sem a hazáját. A 

kérdésre adott válaszok áttanulmányozása után 23 tanulóból 12-en írták ezt a választ, vagyis, 

hogy még nem utaztak egyszer sem külföldre. 11 tanuló pedig utazott már az országhatáron 



kívülre. A 11 tanuló közül kettınél nem derült ki, hogy hol volt és mit tapasztalt, a többi 9 tanuló 

pedig a következı véleményeket alkotta az országokról: Horvátország: nagyon szegény és 

fejletlen, nincs annyi hajléktalan, a magyar és a horvát szokások nem sokban különböznek; 

Ausztria: vendégszeretı ország, ott sokkal olcsóbbak a dolgok, mint nálunk; Olaszország: 

vendégszeretı ország, nem fejlettebb, mint mi; Németország: vendégszeretı ország, nem is 

olyan tiszta; Szlovákia és Szlovénia: nem fejlettebbek, mint mi; Görögország, Spanyolország, 

Franciaország, Macedónia, Jugoszlávia:  jó volt megismerkedni az ottani emberekkel és 

szokásokkal, de gyakran volt honvágya; Erdély:  nem sokban különbözik Magyarországtól; 

Anglia: szép táj és fıváros  

   A kérdıív 3. kérdése a német tanulóknál is az volt, hogy voltak-e már külföldön, és ha igen, 

milyen véleményük lett az utazás után a célországról. A megkérdezettek válaszai a következık 

voltak: A 22 megkérdezett tanuló közül 4-en még nem voltak külföldön, 1 tanuló pedig nem 

válaszolt a kérdésre. A többi 17 tanuló a következı véleményeket alkotta az országokról: 

Olaszország: a pisai Ferde torony unalmas és a többi épület sem olyan szép, mint mondták; 

jókedvő, vendégszeretı emberek; jó hely; volt, aki nem írt véleményt; Spanyolország: a spanyol 

házak más stílusban épülnek; meleg; jó hely; volt, aki nem írt véleményt; Magyarország: az 

emberek kis standokon árulnak az utcákon; nagyon jó hely; volt, aki nem írt véleményt; 

Törökország: szemtelenek; néha honvágy, de tulajdonképpen szép; Ausztria: sok barátot 

szerzett; Szardínia: udvarias és segítıkész emberek; Egyiptom: nagyon meleg, de szép; 

Görögország: komikus; Keleti- és Északi-tenger: nagyszerő; Luxemburg: nagyszerő; 

Franciaország: nincs vélemény; Mallorca: nincs vélemény; és volt egy tanuló, aki nem írta le, 

hogy hol volt, csak azt, hogy ott sokkal melegebb van és az embereknek mások az étkezési 

szokásaik. 

    Az eredmények tehát azt tükrözik, hogy a magyar – ilyen korú – gyerekekhez képest a német 

diákok többsége jóval világlátottabb, és van lehetısége arra, hogy a hazájától távolabbra esı 

országokba is látogatást tegyen. Tehát a két ország tanulóinak ezen kérdésre adott válaszát 

összehasonlítva is kijelenthetı, hogy a vártnak megfelelı kiértékelés született. 

Ugyanakkor a két ország tanulóinak tapasztalatait összevetve az is feltőnt, hogy a német tanulók 

közül sokan írtak az emberi kapcsolatokról, az idegen országokban élı emberek viselkedésérıl 

és mentalitásáról. Ez szerves része a multikulturalitásnak, és az, hogy az ilyen jellegő 

véleményeikhez konkrét tapasztalat is társul, megelızheti, hogy az esetleges elıítéleteket a 

különbözı országok lakóival kapcsolatban a diákok magukévá tegyék. 



Természetesen a tolerancia kiépítéséhez nem csak az emberek  megismerése járul hozzá, hanem 

a kultúrájuk, a szokásaik és hagyományaik megértése és elfogadása is. Tehát a tanulók figyelmét 

arra is rá kell irányítani, hogy ha részük lehet egy-egy külföldi országba való utazásban, ott mit 

vegyenek észre, miket fedezzenek fel és hasonlítsanak össze az eddigi ismereteik és a 

tapasztalataik alapján.  

 

Összegzésül 

 

 Ezzel a kérdıívvel tehát a multikulturális pedagógia idegen nyelvi órákon történı 

alkalmazásának mértékét kívántam megvizsgálni, és az eredményeket is ebbıl a szempontból 

elemeztem. A válaszok úgy gondolom, hogy néhány esetben eléggé megdöbbentıek voltak, és 

számos kérdést vethetnek fel. Például, hogy hogyan csökkenthetık a média által rögzült 

sztereotípiák; hogyan lehetne a tanulók más tantárgyakból hozott ismereteit a multikulturális 

nevelés érdekében összehangolni, és az esetleges téves vagy hiányos ismereteken alapuló 

elıítéleteket leépíteni; hogyan tehetık érdekeltté a tanulók mind a hazájuk, mind a más 

kultúrával rendelkezı országok alaposabb megismerésére stb. A kapott eredmények ugyanakkor 

arra is figyelmeztetnek, hogy az interkulturális nevelés gyakorlatban történı alkalmazása még 

mindig nem igazán széleskörő, tehát ha a toleranciára nevelés idegen nyelvi órákon történı 

elımozdítását szorgalmazzuk, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy abba a multikulturális 

pedagógia is beletartozik, hiszen alkalmazásával lehetıség nyílik a célnyelv minél alaposabb és 

sokrétőbb megismerésére, ami túlmutat pusztán magán a nyelv elsajátításán.   

 


