
 

 

KÉZIKÖNYV TANÁROK ÉS TANULÓK SZÁMÁRA 

 

 

 

 

 

A FAB PROJEKTBEN RÉSZT VEVŐ TANÁROK KÖZÖS MUNKÁJA 

SZERKESZTETTE IWONA BARTNICKA 

 

VARSÓI EGYETEM  

VYTAUTAS MAGNUS EGYETEM  

TURKUI EGYETEM  

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 

 

A projekt finanszírozását az Európai Bizottság támogatta. Ez a kiadvány kizárólag a szerző nézeteit tükrözi, és a 
bizottság és Erasmus+ nemzeti iroda Lengyelorszagban nem vállal felelősséget tartalmának bármilyen nemű 

felhasználásáért 

Kiadás dátuma; 31.08.2017 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                         

2 

 

 
A FAB PROJEKTBEN RÉSZT VEVŐ TANÁROK 

 
 
 

VARSÓI EGYETEM, LENGYELORSZÁG  

 
Magdalena Ziółek-Wojnar – projektvezető  

Iwona Bartnicka – kézikönyv koordinátor és szerkesztő  

Magdalena Biesiadecka - FAB koordinátor 

Andrzej Dąbrowski - FAB koordinátor, az Idegennyelv-

oktatási Központ igazgatóhelyettese  

Bartosz Jurczak – weboldal design és koordináció 

Anna Sworowska – konferencia koordinátor 

Krzysztof Świrko - FAB koordinátor 

Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska – FAB koordinátor, 

az Idegennyelv-oktatási Központ igazgatója 

 

Ekaterina Bunina-Breś 

Justyna Deczewska 

Eliza Fijałkowska-Ładak 

Elżbieta Grzyb 

Agnieszka Harrison 

Agnieszka Kowalewska 

Arkadiusz Misiak 

Marta Osiak 

Joanna Pawlak-Radzimińska 

Katarzyna Pietrucha 

Elwira Piotrowska 

Natalia Rudykh 

Małgorzata Rytelewska 

Marcin Stachurski 

Magda Tulska-Budziak 

Katarzyna Wiśniewska-Szaran 

Krzysztof Zabłocki 

Teresa Zakrzewska

 

 

VYTAUTAS MAGNUS EGYETEM, LITVÁNIA  

Nemira Mačianskienė - FAB koordinátor

Jurgita Šerniūtė  

Jolita Ančlauskaitė 

Jūratė Andriuškeviienė 

Asta Balčiūnaitienė 

Edita Bartnikaitė 

Brigita Bendoraitytė-Vnęk 

Vilma Bijeikienė 

Dėja Bytautienė 

Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė 

Erika Griučkaitytė 

Aušra Jankauskaitė 

Stefano Maria Lanza 

Vitalija Lanza 

Sigitas Lūžys 

Dinara Mambethazieva 

Almantė Meškauskienė 

Daiva Pundziuvienė 

Rima Sabaliauskienė 

Lina Stravinskaitė 

Simona Vasilevskytė

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         

3 

 

TURKU EGYETEM, FINNORSZÁG 

Pirjo Kavander - FAB koordinátor 

Katriina Vesanen - FAB koordinátor 

Marjatta Rännäli – a Global Gateway kutatócsoport 

vezetője 

Sari Loppela-Rauha 

Sirpa Rajala 

 Sanna Simola 

 Ann-Katrin Tyni-Nummelin

 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, MAGYARORSZÁG 

Märcz Róbert - FAB koordinátor

Bánki Kornélia        Nádas Tamás  

Bene Krisztián        Pálfy Éva  

Berkics Erika        Pelcz Katalin  

Dóla Mónika        Pókay Marietta  

Farkas Kornél        Radnai Imre  

Háry Eszter        Rònaky Eszter  

Hetyei Judit        Schnell Zsuzsanna  

Lugossy Réka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         

4 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK  

 

BEVEZETÉS            5 

 

ÚTMUTATÓ TANÁROK SZÁMÁRA. ELMÉLETI RÉSZ           7 

 

ÚTMUTATÓ TANÁROK SZÁMÁRA. GYAKORLATI RÉSZ     33 

A JÓ GYAKORLAT PÉLDÁI     

 

ÚTMUTATÓ TANULÓK SZÁMÁRA. ELMÉLETI RÉSZ            78 

 

ZÁRSZÓ             84             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVEZETÉS  



 

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         

5 

 

 

Ha az Olvasó nyelvtanuló, aki idegen nyelvi képességeit szeretné fejleszteni és a lehető legjobb 

eredményeket elérni, akkor ez a könyv neki szól. Vagy talán idegennyelv-tanár, aki az oktatási képességein 

szeretne csiszolni? Nos, reméljük, akkor is hasznosnak találja ezt a kiadványt.  

A kézikönyv írása közben kétféle felhasználói csoportot tartottunk szem előtt: egyetemi hallgatókat és 

tanárokat. Ez a kiadvány négy egyetem együttműködésének eredménye, melyek az elmúlt két évben egy 

„Formatív idegennyelvi értékelés a felsőoktatásban (FAB)” elnevezésű Erasmus+ projekten dolgoztak együtt 

azzal a céllal, hogy a formatív értékelés koncepcióját terjessze, és az idegennyelv-oktatás gyakorlatába 

ültesse.  

E kézikönyv fő célja a formatív értékelés alapelveinek érthetőbbé és felhasználhatóbbá tétele. A formatív 

értékelés – a hagyományosabb, úgynevezett szummatív értékeléssel (pl. dolgozatokkal vagy vizsgákkal) 

együttesen alkalmazva – hatékonyan használható a nyelvoktatásban a felsőoktatási intézményekben.  

A könyvecske bemutatja a formatív értékelés koncepcióját, rávilágít annak előnyeire, és tanácsot ad az 

óratervezéshez és az oktatáshoz.  

Elterjedt nézet, hogy a tanulókat azért kell mérni és értékelni, hogy tanáraik megtudhassák, mire képesek és 

mire nem, illetve mit tudnak. A tanárok azonban olykor megfeledkeznek róla, hogy az értékelés egyik 

funkciója az, hogy olyan információkat nyújtsanak, melyek – ha megfelelően alkalmazzák – a diákokra is 

hatással lehetnek, akik így jobban képesek irányítani tanulási gyakorlatukat. Vagyis az értékelésnek motiváló 

hatással is kell járnia. A lehető legpontosabban kell rávilágítania a tanulók megszerzett tudására és 

képességeire. Mindemellett annak, ahogyan az értékelést a tanár kifejezi vagy kommunikálja, legalább 

olyan fontosnak kell lennie, mint magának az érdemjegynek. Ez a formatív értékelés lényege. Az a szerepe, 

hogy támogassa, ne pedig gátolja a tanuló fejlődését; hogy motiválja, ne pedig kedvét szegje. Ezért a 

formatív értékelés alapfeltétele a megfelelő visszajelzés, amelyet jóindulatúan kell megfogalmazni 

(úgynevezett pozitív kódban). A tanuló eredményeit értékeljük, nem kudarcait vagy hiányosságait.  

A kézikönyv első része a tanárokhoz szól. Ebben igyekszünk körvonalazni, melyek számunkra az értékelés 

elméletéhez kapcsolódó legfontosabb tények.  

Ezután egy sor példán keresztül mutatjuk be, hogyan alkalmazható az elmélet a gyakorlatban, vagyis a 

nyelvórán. A jó gyakorlat példáit, idegennyelv-tanárok óráinak megfigyelése révén négy felsőoktatási 

intézményben gyűjtöttük: Kaunasban, Pécsett, Turkuban és Varsóban. E felvetések egy része már ismerős 

lehet, mindazonáltal remélhetőleg gyakorlati értékkel bír majd, hogy összegyűjtöttük őket. Mint a 

későbbiekben látható, a választott példákhoz némi plusz információ is járul, mint például hogy milyen 

szint(ek)en használható az adott stratégia, tevékenység vagy feladat, vagy milyen képességek 

fejlesztésében segíthet. Reméljük, hogy olvasóink saját tanítványaikkal is kedvet kapnak kipróbálni a javasolt 

tevékenységeket, talán már a következő tanévben. A FAB projektben részt vevő tanárok állítják, hogy e 

tevékenységek alkalmazása szakmailag kielégítő számukra, diákjaikat pedig arra ösztönzi, hogy nagyobb 

felelősséget vállaljanak, reflektívebb tanulókká váljanak, és aktívabban vegyenek részt az idegennyelv-

órákon.  

A könyv záró részében arról olvashatunk, miről számoltak be a tanárok saját tapasztalataikkal 

kapcsolatban, és miért méltányolják a formatív értékelés beépítését tanítási gyakorlatukba,  
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Habár kézikönyvünk második része elsősorban diákok számára készült, a tanárok hasznára is lehet. Itt a 

formatív értékelés alapvető fogalmai találhatók, valamint értéke az önállóbb – hatékonyabb, bátrabb, 

magabiztosabb és motiváltabb – nyelvtanulásban. Tartalmaz egy olyan fejezet is, melynek segítségével 

letesztelhetjük, mennyire értettük meg e megközelítést és megtudhatjuk, miért is alkalmazhat egy adott tanár 

egy-egy adott technikát. E célból egy különféle órai szituációkat felvonultató kvízt állítottunk össze. Némelyik 

helyzet már ismerős lehet a nyelvtanulók számára. Három lehetőség, vagyis a helyzethez kapcsolódó 

vélemény közül kell kiválasztaniuk egyet. E vélemények a képzeletbeli „FÉNY professzortól” származnak, 

akinek az a feladata, hogy a formatív értékelés koncepcióját és a nyelvoktatás támogató megközelítését 

népszerűsítse.  

Nagyon reméljük, hogy a tanárok egyre nagyobb számban karolják fel a formatív értékelést a 

felsőoktatásban is, ahol ez mindeddig nem volt igazán népszerű eszköze annak, hogy a hallgatóknak 

megfelelő támogatást nyújtson az idegen nyelvek és egyéb tárgyak elsajátításában. Mindenkinek sok sikert 

és örömöt kívánunk a nyelvtanulásban és nyelvtanításban egyaránt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚTMUTATÓ TANÁROK SZÁMÁRA  

ELMÉLETI RÉSZ 
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Összeállította: Nemira Mačianskienė, Vytautas Magnus Egyetem, Litvánia 

 

BEVEZETÉS  

Napjaink dinamikus és versengő világában azok aratnak sikert, akik tudják, mit akarnak, hogyan érhetik el 

céljaikat, és képesek a kitűzött célok felé tartó haladást nyomon követni, felmérni és fejleszteni. 

Következésképpen az oktatásnak is következetes és kiegyensúlyozott fejlődési folyamatra kellene 

lehetőséget biztosítania a tanulók számára, melyben a tanulási célok, tanítási és tanulási stratégiák, sőt az 

értékelés is egymáshoz van hangolva.  

Adatgyűjtési folyamatként az értékelés lehetővé teszi a tanárok számára, hogy adatokat szerezhessenek 

tanítási folyamataikról, míg a tanulók számára azt, hogy adatokat nyerhessenek tanulási folyamataikról, majd 

mindezen adatok alapján fejleszthessenek további tanulási illetve tanítási folyamataikon a kitűzött oktatási 

célok elérésének érdekében.  

Négy különböző EU tagállam négy egyetemi nyelvi központjának tanárai vállalták fel a Varsói Egyetem 

Nyelvi Központjának mint a projekt alapítójának és koordinátorának vezetésével azt a feladatot, hogy 

körüljárják a formatív értékelés fogalmát és alkalmazását a felsőoktatási intézményekben. A tanári útmutató 

ezen fejezete:  

 
1. leírást nyújt a FAB projektről;  
2. bemutatja a FAB projekt révén elért konklúziókat;  
3. meghatározza és kifejti a „formatív értékelés” fogalmát;  
4. útmutatást nyújt a tanároknak ahhoz, hogy hogyan növelhetik a tanítási folyamat hatékonyságát a 

formatív értékelés kulcselemeinek alkalmazásával;  
5. bemutat egy sor F.É. technikát az arról szóló tanácsokkal kiegészítve, hogy hogyan alkalmazhatók az 

oktatás során;  
6. Összefoglalja a F.É. alkalmazásának előnyeit;  
7. További F.É. referenciákat nyújt (könyvek, cikkek, weboldalak).  

 

1. A FAB PROJEKT LEÍRÁSA  

A FAB - Formatív idegen nyelvi értékelés a felsőoktatásban – egy nemzetközi oktatási projekt az Európai 

Unió finanszírozásában, a 2. kulcstevékenység: Együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok terén 

égisze alatt. A FAB projekt fő célja a nyelvtanárok megfelelő formatív eszközökkel való ellátása a 

beszédkészség méréséhez, és ezáltal a nyelvoktatás minőségének emelése.  

A projekt előkészítésének során a koordinátorok átfogó szakirodalmi kutatást végeztek a formatív értékelés 

tárgykörében, és arra jutottak, hogy e témában még nem született mindenre kiterjedő tudományos kutatás, 

sem olyan projektek, melyek e módszer előmozdítását szorgalmazták volna a felsőoktatási intézményekben, 

melyekben pedig a soknyelvűség és transzkulturalizmus kiemelt szerepet kap. Ezért úgy döntöttek, hogy 

betöltik ezt az űrt és vállalkoznak rá, hogy szélesebb körben is megismertetik a tanárokat és hallgatókat e 

témával, kiterjesztik az oktatók elméleti és gyakorlati tudását, és a mindennapi tanítási gyakorlatba ültetik a 

formatív értékelés eszközeit. Mindezt azzal a várakozással tették, hogy a tanulók részéről ez erősíteni fogja 

a motiváltságukat, elkötelezettségüket és felelősségvállalásukat a tanulási folyamatért, ami határozottan 
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nagyobb hatékonyságot jelent a didaktikus folyamatokban. A tanárok szempontjából pedig arra 

számítottak, hogy a F.É. eszközök gyakorlatba ültetése magas színvonalú oktatást eredményez, amely a 

tanulók manapság egyre változatosabb szükségleteinek is megfelel.  

Ráadásul, mivel a szóbeli kommunikáció mai, globális világunkban kiemelt jelentőségre tett szert, a 

beszédkészség értékelése pedig komplikált kérdés, és a nyelvtanulók beszédfeladatainak értékelése sokszor 

inkább elbátortalanítja, mintsem hogy további gyakorlásra motiválná őket, az az elhatározás született, hogy 

a beszédkészség formatív értékelésére fókuszál a kutatás, amely nagy előnyökkel járhat. A formatív 

értékelési eszközöket mindennapi munkájukba ágyazó tanároktól arra számítottak, hogy emelkedik tanításuk 

színvonala, amely aztán a tanulók részéről magasabb motiváltságot eredményez az idegen nyelvek 

tanulásában, a tanulási folyamat egészének hatékonyabb voltát, és végül magasabb szintű nyelvtudást.  

 

A FAB résztvevői:  

• Varsói Egyetem (Uniwersytet Warszawski), Lengyelország – a FAB projekt koordinátora és 
főszervezője  

Projektpartnerek: 

• Pécsi Tudományegyetem, Magyarország; 

• Turkui Egyetem (Turun Ammattikorkeakoulu), Finnország 

• Vytautas Magnus Egyetem (Vytauto Didžiojo universitetas), Litvánia. 

 

 

Összesen a négy partnerintézmény több mint 200 tanára és több ezer (nyelvi kurzusaikon részt vevő) 

hallgatója vett részt a projektben közvetlen vagy közvetett módon. A projekt időtartama két év volt: 2015. 

október 1-től 2017. október 1-ig tartott.  

A FAB részeként számos tevékenység került felvállalásra (lásd 1. ábra): 

Mind a négy partnerintézmény bevezető felméréseket folytatott le tanárok és hallgatók bevonásával, hogy 

kiderítsék, milyen mértékig vannak tisztában a formatív értékelés alapelveivel, és általánosságban véve 

hogyan bonyolítják le az értékelést, a formatív értékelést is beleértve. A projekt végén pedig záró kérdőíves 

felmérések segítségével mérték fel, hogy mennyire terjedt ki tudatosságuk a formatív értékelés elveiről, és 

hogyan ültették át azokat nyelvtanulási illetve nyelvtanítási gyakorlatukba. A felmérések eredményei és a 

záró konklúziók összefoglalói megtalálhatók a FAB weboldalon.  

 

 

A F.É. eszközök alkalmazásának felmérése 



 

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         

9 

 

Kérdőív tanárok számára                                                                                    Kérdőív diákok számára 

 

A közösségi média felületeinek kialakítása és fenntartása 

                         FAB honlap                                                                    FAB Facebook 

 

Hírlevél szerkesztése és terjesztése 

 

Workshopok tanárok számára a formatív értékelésről 

 

Tantermi megfigyelések 

 

Osztálytermi megfigyelések az egyes                                      Osztálytermi megfigyelések külföldön: 

        országok egyetemein                                                              Varsó, Kaunas, Turku, Pécs 

 

Online kézikönyv szerkesztése módszertani instrukciókkal és a jó gyakorlatra vonatkozó példákkal 

 

Nemzetközi Projekt találkozó 

 

Varsó                                                                Kaunas                                                      Pécs 

 

Felmérés  a F.É. eszközök alkalmazásáról 

 

Nemzetközi konferencia a FORMATÍV ÉRTÉKELÉS tárgyában 

 

A projekt egésze során rendelkezésre állt a projekt weboldala és Facebook oldalai, hogy információt 

nyújtsanak a projekttevékenységekről és fórumot biztosítsanak a kommunikációhoz. A projekttevékenységeket 
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a FAB hírlevelekben is terjesztettük – nyolc hírlevél jelent meg a projekt munkáját és eredményeit illető friss 

hírekkel.  

Minden tanár legalább három F.É. workshopon vett részt saját intézményében, és az ott szerzett ötleteket 

aztán gyakorlatba is ültette. Páros megfigyeléseket szerveztek, melyek során a partnerországok tanárai 

megfigyelték egymás óráit, majd űrlapokat töltöttek ki ezekről azzal a céllal, hogy azonosíthassák a 

formatív értékelés érdekes és hasznos példáit, és tanulhassanak egymástól. Az órák megfigyeléséről és a 

projektpartneri beszámolókról a FAB weboldalon tudhatunk meg többet.  

Varsóban, Pécsett és Kaunasban nemzetközi projekt-találkozók jöttek létre, melyeken a résztvevők 

megvitathatták a projekt haladását, megoszthatták a projekt gyakorlatba ültetésében szerzett 

tapasztalataikat a partnerekkel, és felvázolhatták jövőbeni elképzeléseiket. A projekt 2017. szeptember 

17-i varsói zárókonferenciája foglalja össze az elért eredményeket.  

A projektben folytatott munka során kiemelt figyelmet fordítottunk az élethosszig tartó tanulásra, mert a 

projektünk által hirdetett módszerek és eszközök mind a formális oktatásban, mind annak befejeztével a 

gyakorlati életben is hasznosnak bizonyultak.  

 

2. A FAB PROJEKT KONKLÚZIÓI  

A FAB projekt megvalósításából számos különféle konklúzió vonható le, melyek némelyiket a későbbiekben 

mutatjuk be: 

Először is, várakozásainknak megfelelően mind az oktatók, mind a hallgatók fokozottan tudatára ébredtek a 

formatív értékelés didaktikai folyamatának és a nyelvtanulásban jelentkező előnyeinek. A F.É. és gyakorlatba 

ültetésének ismeretei különösen jelentősek az idegennyelv-oktatásban a soknyelvűséget és 

transzkulturalizmust előmozdító, egyesült Európa kontextusában. Az órák megfigyeléséből a következőket 

szűrhettük le:  

 

A. a partnerek olyan órai környezet kialakítását hangsúlyozzák, amely megkönnyíti a tanulást. Minden 

partnerintézményben jó kapcsolat volt megfigyelhető a tanárok és diákjaik között, valamint barátságos 

és nyugodt hangulat, amely részvételre ösztönzi a diákokat; 

B.  nem minden tanár tűz ki tanulási célokat és követi nyomon tanulói egyéni haladását ezek felé a célok 

felé következetesen; így az elméleti szemináriumokon szerzett tudatosság e kulcsfontosságú alapelvről 

és a FAB projekt során annak gyakorlatba ültetése nagyban hozzájárult a nyelvoktatás gyakorlatának 

javításához a partnerintézményekben; 

C. némelyik partner oktatási rendszere a tanárt teszi meg a tanuló munkájának egyetlen értékelőjévé; így 

a formatív értékelésről, gyakorlati megoldásairól és előnyeiről szerzett ismeretek óriási hatással voltak 

gondolkodásmódjuk megváltoztatására.  

 

Másodsorban a F.É. eszközök, a páros megfigyelések és a nemzetközi óramegfigyelések, a formatív 

értékelési eszközök alkalmazásáról szerzett tapasztalatok cseréje lehetővé tette, hogy a tanárok magas 

színvonalú oktatást nyújtsanak, amely a tanulók manapság egyre változatosabb szükségleteinek is megfelel.  

A. A projektben részt vevő tanárok azt a konklúziót szűrték le, hogy fontos olyan tanítási módszereket 

alkalmazni, amelyek a tanulókat aktív részvételre, önállóságra és önreflexióra serkentik, 
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csoportmunkára teremtenek lehetőséget, felkeltik a tanulók érdeklődését a célnyelv iránt, és 

elkötelezetté teszik őket a nyelvtanulás folyamata mellett.  

B. A tanárok abban is egyetértettek, hogy a tanulók nyelvi hibáit a hatékonyabb tanításra és 

tanulásra kínálkozó, természetesen adódó lehetőségként kell kezelni, azaz felismerték annak 

jelentőségét, hogy a diákok hibáit úgy kell kijavítani, hogy az további tanulásra motiválja őket, és 

hogy azzal a tanuló erősségeire mutassanak rá.  

C. Bizonyos intézmények és bizonyos tanárok esetében kiderült, hogy ritkák az olyan alkalmak, 

amikor a tanulók a saját vagy egy párjuk munkáját értékelik; illetve nincs rá módjuk, hogy 

értékeljék, milyen mértékben el a kitűzött célokat az óra végére. Így a projekt ötletekkel látta el a 

tanárokat , hogy megváltoztathassák addigi gyakorlatukat.  

D. A tanárok belátták, hogy más területeken is van még mit javítani: meg kell beszélniük a 

kommunikációs feladatokat diákjaikkal, több lehetőséget kell teremteniük az aktív tanulás 

számára, és az egyéni különbségeket is számításba kell venniük.  

Harmadszorra, a formatív értékelési eszközök használatának feltárása a felsőoktatási intézmények 

mindennapi tanítási gyakorlatában erősítette a tanulók motivációját, elkötelezettségét és felelősségérzetét a 

tanulási folyamat iránt, ami a didaktikus folyamat magasabb hatékonyságát eredményezte.  

A. Noha a tanárok és a diákok abban egyaránt egyetértettek, hogy az önállóság és a 

felelősségvállalás az iránt, amit csinálunk valóban fontos, a jelek szerint némelyik intézményben 

ebbe az önállóságba és függetlenségbe nem tartozott bele az önértékelés gyakorlata. A F.É. 

alapelveivel való megismerkedés és azok gyakorlati órai alkalmazása mind a tanárokat, mind 

pedig a diákokat meggyőzte róla, hogy a tanulói teljesítmények értékelésének felelőssége 

megosztható a tanár és a diákok között.  

B. A tanárok különféle módszereket kaptak arra, hogy tanulóikat bevonják az értékelésbe kvalitatív 

értékelési eszközök segítségével, amelyek nem csak a tudásában illetve képességeiben mutatkozó 

hiányosságokról nyújtanak konkrét tudást a tanulónak, de a fejlődési lehetőségek konkrét lépéseit 

is tartalmazzák; így növelik motiváltságukat és önállóságukat, valamint önállóbb tanulókká is 

teszik őket.  

Negyedszer, a projektben folytatott munka során kiemelt figyelmet fordítottunk az élethosszig tartó 

tanulásra, mert a projektünk által hirdetett módszerek és eszközök mind a formális oktatásban, mind az 

egyetemen kívüli gyakorlati életben is hasznosnak bizonyultak.  

A. A diákok társaik, illetve önmaguk értékelésében is új képességekre tettek szert  

B. A diákok új képességekre tettek szert a csoportos munkában – felelősséget vállaltak a csoportért  

C. A diákok magasabb rendű gondolkodási képességekre tettek szert  

D. A diákok jobb képességekre tettek szert a tanítási-tanulási folyamatra vonatkozó véleményük 

kifejezése, illetve a bevezető és záró kérdőívek, valamint maga a projekt értékelése révén.  

Ötödsorban a projekt kézzelfoghatatlan eredményei mellett kézzelfoghatók is születtek, mint például a 

kézikönyv a formatív értékelés legjobb gyakorlatairól. Ez a kézikönyv elméleti és gyakorlati részből áll, 

tanácsokat tartalmaz a formatív értékelés elméleti és gyakorlati szakértőitől, valamint összegzi a projektben 

részt vevő, óráikon formatív értékelést alkalmazó tanárok tapasztalatait; tele van gyakorlati tanácsokkal 

mind tanárok, mind pedig nyelvtanulók számára, melyek mindegyikük hasznára válhatnak nem csak további 

tanítási illetve tanulási folyamataikban a formális oktatás keretei között, de azokon kívül, élethosszig tartó 

tanulásuk folyamán is.  
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Miután bemutattuk a FAB projekt céljait, megvalósulását és eredményeit, valamint összegeztük a FAB projekt 

konklúzióit, a továbbiakban rövid elméleti elemzést nyújtunk a formatív elemzésről annak a szummatív 

elemzéshez való viszonyában, kielemezzük annak vezérelveit, hogy hogyan fejleszthető az oktatás 

hatékonysága a formatív értékelés alapelveinek alkalmazásával, majd bemutatjuk a formatív értékelési 

eszközök listáját a projekt során alkalmazott alapelvek mentén. A Kézikönyv végén található a formatív 

értékeléssel kapcsolatos ajánlott olvasmányok listája, néhány ezzel kapcsolatos blog és weboldal, valamint a 

Kézikönyv megalkotásához felhasznált források listája.  

 

3. MI A FORMATÍV ÉRTÉKELÉS?  

A formatív értékelés fogalmát 1971-ben vezette be Bloom, Hastings és Maddaus. A formatív értékelés 

bővelkedik definíciókban, ami többféle, gyakran egymásnak ellentmondó interpretációhoz vezet, valamint e 

fajta értékelés eltérő gyakorlataihoz az iskolákban.  

A F.É. folyamatos adatgyűjtési folyamat a tanulás kiterjedéséről, az erősségekről és 
gyengeségekről, melyeket a tanár vissza tud csatolni a tervezés folyamatába, valamint a 
tanulóknak nyújtott konkrét visszajelzésekbe (CEFR, 2001, p. 186). 

 

A F.É. egy tervezett folyamat, amelyben a tanulók állapotáról értékeléssel nyert ismereteket arra 
használja fel a tanár illetve a tanuló, hogy a folyamatos oktatási folyamatot illetve tanulási 
technikáit ezekhez igazítsa. (Popham, 2008) 

 

Az az állandó folyamat, melynek során a tanár és a tanulók tanulási céljaikra koncentrálnak; 
számba veszik, hol tart adott pillanatban a munkájuk a tanulási-tanítási célokhoz képest és 
lépéseket tesznek annak érdekében, hogy e célhoz közelebb kerüljenek. (Brookhart, 2010a). 

 

Módszerek széles skálája, melyet a tanár annak érdekében alkalmaz, hogy folyamat közbeni 
értékeléseket végezzen a tanulók megértéséről, tanulási szükségleteiről és tanulmányi 
előrehaladásáról egy-egy óra, tanulási egység vagy kurzus során. (Hidden Curriculum (2014), 
created by Great Schools Partnerships). 

 

A legtöbb esetben számos kulcsszempont emelhető ki a F.É. meghatározásában:  

• Adatgyűjtési folyamat. 

• Folyamatos és tervezett folyamat.  

• Eredményei arra használatosak, hogy tájékoztatást nyújtsanak a tanárnak az aktuális helyzetről és 

ennek alapján adaptálhassák oktatásukat a tanulók szükségleteihez.  

• Eredményei pontosan megmutatják a tanulónak, hogy min és hogyan tud javítani.  



 

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         

13 

 

Az oktatási intézményekben rendszerint kétféle értékelés használatos – formatív és szummatív, melyek 

céljaikban, módszereikben és eredményeik felhasználásában is eltérnek.  

Az F.É. céljai  Az SZ.É. céljai 

A tanítás és tanulás, valamint ebből kifolyólag a 
tanulók eredményeinek fejlesztése folyamatos 
visszajelzés biztosítása által. 

A tanuló tanulásának értékelése normákkal / 
követelményekkel való összehasonlítás révén.  

Ki végzi a F.É.-t?  Ki végzi a SZ.É.-t?  

Tanárok, tanulótársak, maguk a tanulók. Tanárok. 

Mikor végzik az F.É.-t?  Mikor végzik az SZ.É.-t?  

Folyamatos, a tanulási folyamat minden 
szakaszában megjelenik. 

Egy-egy lecke, tanítási időszak vagy tanév végén, 
vizsga vagy dolgozat formájában.  

Hogyan végzik az F.É.-t?  Hogyan végzik az SZ.É.-t?  

Órai környezet kialakításával, az egyéni haladás 
nyomonkövetésével a kitűzött célok mentén, egy 
sor tanulási és értékelési módszer 
alkalmazásával, a tanulók aktív bevonásával. 

Gyakori teszteléssel és a tanulás mérésével, mellyel 
az eredményekről vagy kudarcokról számolnak be.  

Osztályozás a F.É.-ben Osztályozás a SZ.É.-ben 

Nincs végső érdemjegy sem a dolgozatokon, 
sem a naplóban.  

Egy-egy feladat vagy kurzus szummatív 
érdemjegyet kap,  

A F.É. eredményeinek felhasználása  A F.É. eredményeinek felhasználása  

• realisztikus képet közölni a tanulókkal 
pillanatnyi teljesítményükről; 

• döntést hozni azzal kapcsolatban, hogy 
milyen lépések szükségesek a további 
tanulás előrehaladásáért; 

• a tanulóikat igényeiknek megfelelő 
forrásokhoz irányítani; 

• kommunikációt kezdeményezni tanulók és 
tanárok között és növelni a tanulók 
hajlandóságát a segítségkérésre; 

• lehetőséget biztosítani a tanulóknak, hogy 
aktív részeseivé válhassanak saját 
tanulásuk értékelésének.  

• valamiféle ítéletet alkotni: 

• meghatározni, milyen érdemjegyet kapjon a 
tanuló egy-egy feladatra; 

• a program hatékonyságának mérése;  

• annak meghatározása, hogy az iskola 
megfelelő éves haladást ért-e el.  
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Dyer (2016) állítása szerint a formatív értékelés „kritikus manapság, jobban, mint valaha”, mivel lehetővé 

teszi, hogy a diákok olyan tanulókká váljanak, akik célokat tűznek ki, tudják, hogy minden nap nyelvi céljaik 

vannak, kérdeznek, ha nem értenek valamit, visszatérnek a hibákhoz és kijavítják őket, tudják, milyen a 

hozzáértő munka, és időt szánnak annak elvégzésére. Csak néhány diák motivált; míg a tanulók mind 

motiváltak. A diákok azt várják el, hogy a tanár legyen a tudás forrása, míg a tanulók maguk is aktívak; a 

diákok egymással összehasonlítható jegyeket kapnak, míg a tanulók abban érdekeltek, hogy adatokat 

gyűjtsenek saját tanulásukról, ami módosításokhoz és fejlődéshez vezet.  

Robert Stake (Shute & Becker, 2010, p. 7) gyakorta idézett, a „leves-metaforát” használó definíciója nagyon 

jól veti össze a kétféle értékelést: „Amikor a szakács megkóstolja a levest, az formatív; amikor a vendég 

kóstolja meg, az szummatív.” Nyilvánvaló, hogy a F.É. akkor jelenik meg, amikor még van idő fejleszteni a 

tanuláson és cselekedni, mivel az információt a tanítási folyamat közben, még a SZ. É. előtt nyerjük,  

Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy a formatív és szummatív közötti különbség a gyakorlatban sokszor 

összemosódik, és a pedagógusok eltérő interpretációkkal és véleményekkel rendelkezhetnek e tárgyban 

(Hidden Curriculum / Rejtett tanterv, 2014); a kutatók pedig egyetértenek abban, hogy mindkét -féle 

értékelést be kell építeni a tanulási folyamatba, mivel eltérő céljaik vannak és eltérő megalapozottságuk, Az 

előző a tanulás értékelésére használatos osztályozással, míg az utóbbi a tanulásért való értékelésre azáltal, 

hogy világos és kifejezett kommentárral illeti a tanuló tudásának és képességének elért szintjét, és utat mutat 

annak fejlesztésére is.  

A kutatások arra mutatnak rá, hogy a formatív értékelésnek nagyobb teret kellene nyernie az oktatási 

intézményekben, minthogy folyamatos és szisztematikus folyamat, nem csak azt teszi lehetővé, hogy 

azonosítsuk a tanulás hiányosságait és lehetséges megoldásokat vázoljunk fel, de az oktatás más lényegi 

céljait is szolgálja: képessé teszi rá a tanulókat, hogy felelősséget vállaljanak saját tanulásukért, hogy a 

tanulási folyamat aktív szereplőivé váljanak, akik aktív párbeszédet folytatnak, kérdéseket tesznek fel, 

monitorozzák saját tanulásukat, értékelik maguk és mások haladását és munkáját, így felkészülnek arra, hogy 

a mai társadalom aktív polgáraivá váljanak.  

 

4. ÚTMUTATÓ TANÁROK SZÁMÁRA ARRÓL, HOGY HOGYAN FEJLESZTHETIK TANÍTÁSUK 

HATÉKONYSÁGÁT A F.É. KULCSELEMEINEK ALKALMAZÁSÁVAL  

A tanulásért való értékelés, azaz a F.É. számos különféle formát ölthet az órákon. E kézikönyvben a 

következő hat kulcselem követését javasoljuk a vonatkozó kutatások alapján (OECD/CERI, 2008), és azt 

javasoljuk a tanároknak, hogy hatékonyságuk növelése érdekében ültessék be őket gyakorlatukba, ha céljuk 

önálló tanulók nevelése, akik felelősséget vállalnak saját tanulásukért:  

1. Olyan órai környezet megteremtése, amely az interakciót és a formatív értékelési eszközök 

alkalmazását ösztönzi. 

A pozitív órai környezet és atmoszféra megteremtését a tanár egyik fő feladataként ismerik el, 

egyszersmind a tanulóközpontú oktatás egyik fontos előfeltételeként. Lucero a következőket javasolja: (1) 

tanuljuk meg és a használjuk a tanulók nevét a pozitív kapcsolat kiépítésének kulcsaként; (2) kezdjük az órát 

valamilyen „alaphang” megadásával – egy bejelentéssel, egy szellemes anekdotával, egy aktuális 

eseménnyel, vagy a téma bemutatását szolgáló, gondolkodásra ösztönző kérdéssel; (3) minden tanuló 
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hallathassa a hangját – adjunk páros vagy kiscsoportos feladatokat és bátorítsuk az interakciót; (4) kérjünk 

folyamatos tanulói inputot; (5) ha csak lehetséges, adjunk választási lehetőséget; (6) minden óra végét zárjuk 

le azzal, hogy mit fognak a következőkben csinálni házi feladatként vagy felkészülésként a következő órára.  

Amikor a tanár egyesíti erőit a tanulókkal a formatív értékelés folyamatában, társulásuk erőteljes nyelvi 

eredményekhez vezet. A tanárok hatékonyabbak lesznek, a tanulók jobban bevonódnak, és mindketten tudatos és 

szándékos tanulókká válnak (Brookhart & Moss in Dyer (2016).  

Dyer (2016) olyan különböző aspektusokat társít a pozitív tanulási környezet megteremtéséhez, mint a 

stratégiák, struktúrák, folyamatok, eszközök, együttműködés, bevonódás, értékelés, választás, kihívás, bizalom és 

gondolkodásmód, melyeket aztán az interakciót és a formatív értékelési eszközök alkalmazását támogató 

négy fő fókuszcsoportba lehet sorolni: bizalom, gondolkodásmód, bevonódás és struktúrák.  

A kutatók az értékelés formájának és funkciójának megváltoztatására buzdítják az iskolákat, hogy „olyan 

tanulási környezetet teremtsenek, amelyben a tanulók és tanárok közös számítása azzal kapcsolatban, hogy 

annak kiderítése, minek van értelme és minek nincs, közös és értékes projekt, amely alapvető a tanulás 

következő lépéseinek megtételében” (Shepard, 2000, p. 10). Az ilyen környezet következő elemeit javasolja: 

dinamikus és folyamatos értékelés, az előzetes tudás feltárása, visszajelzés, konkrét kritériumok, és önértékelés.  

A FAB projekt megfigyelő tanárai megjegyezték, hogy a megfigyelt tanárok egy sor hatékony órai 

környezetet teremtő módszer alkalmazása révén igyekeztek pozitív tantermi környezetet teremteni, melyekbe 

a formatív értékelést is beépítették (Lásd a Jó gyakorlat példáit 1-12):  

• A legtöbb megfigyelt tanár azáltal próbált az aktív tanulást elősegítő környezetet teremteni, hogy a 

tanulókat arra bátorította, hogy szólaljanak meg és minden tevékenységben vegyenek részt.  

• Az óra hangulata meleg és nyugodt, mivel a tanár pontosan és megértően kommunikál a tanulókkal.  

• Olyan atmoszférát teremtenek, amelyben a tanulók kezdeményezőkészséget mutatnak.  

• A tanár nagyon szívélyesen kommunikál a tanulókkal.  

• Játékok, rejtvények, dalok, kitalálósdi, mind olyan játékos tevékenység, melyet a tanár annak érdekében 

alkalmaz, hogy nyugodt környezetet teremtsen, amelyben a tanulók szórakoznak is tevékenységeik 

végzése közben.  

2. Tanulási célok kitűzése, és az egyes tanulók haladásának nyomon követése ezek felé a célok felé. 

Az órákon használt különféle tevékenységeknek segíteniük kell a tanulóknak a következő három kérdés 

megválaszolásában:  

• Hova tartok? 

• Hova megyek már?  

• Hogyan tudom megszüntetni a kettő közti szakadékot? (Atkin, Black, & Coffey, 2001).  

Hattie és Timperley (2007, idézi: Fisher & Frey, 2012) állítása szerint mindez egy olyan átfogó rendszer 

három kulcsfázisa, amely a tanulói teljesítményt növeli. Ők „feed-up, feedback és feed forward” terminusokkal 

illetik őket. A feed-up a tanulási cél kijelölését jelenti. A formatív értékelés beépítésekor először is a 

tanárnak és a tanulóknak az elérendő tanulási célokat kell megvitatniuk. A célokat tanulóbarát nyelven is le 

lehet írni, és az elérendő végkimenet vagy teljesítmény erős illetve gyenge példáival is lehet kísérni. Amikor a 

tanuló ismeri a tanulási célt és világosan megérti, fokozottabban tud a feladataira koncentrálni.  
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A tanárnak tisztáznia és modelleznie kell a folyamatot, meg kell mutatnia, le kell írnia a képességeket és 

tevékenységeket, hogy a tanulók valóban megértsék, milyenek lesznek tapasztalataik az órákon, milyen a jó 

munka, és hogyan mérhetik majd sikereiket (Brookhart, 2010; William, 2012). Így fokozatosan azt is 

megtanulják, hogyan azonosítsák ők maguk a céljaikat.  

Amikor a tanulók már ismerik a célt – avagy azt, hogy hová tartanak – azt is fel kell mérniük, hogy meddig 

jutottak, vagyis hol tartanak az adott pillanatban. Moss és Brookhart (2009) ezt a lépést úgy nevezi, hogy 

„megbeszélni a siker kritériumait”. A kitűzött célok elérésének megállapítása és azonnali visszajelzés nyújtása 

a formatív értékelés alkalmazásának alapvető előnyei a jobb tanulás elérésének érdekében.  

Például bizonyos tevékenységek segíthetnek a tanulóknak felmérni aktuális eredményeiket (Chappuis 
& Chappuis, 2008): 

• nem osztályzott, felügyelt teszt a tanulási folyamat közepén, amely mind a tanárnak, mind a 
tanulóknak segít megérteniük, kinek miben kell még fejlődnie; 

• pontozási útmutató előre előkészített megfogalmazásban, amely az erősségekre és a még 
fejlesztést kívánó területekre világít rá; 

• pontozási útmutató segítségével az erősségek és a még fejlesztést kívánó területek 
megállapítása; 

• a tanulók listát vezetnek a tanulási céljaikról, és időszakonként kipipálják azokat, amelyeket 
már elértek.  

Miután beazonosították erősségeiket és gyengeségeiket, abban kell segíteni a tanulóknak, hogy megtalálják, 

hogyan javíthatnak helyzetükön és csökkenthetik a kitűzött cél és az aktuális eredmények közti távolságot. A 

formatív értékelésből nyert adatok felhasználásával következhet a „feed forward” - a további oktatás vagy 

beavatkozás megtervezése.  

Ehhez a következő tevékenységek javasolhatók (Chappuis & Chappuis, 2008):  

• visszajelzés nyújtása a tanulóknak, mellyel aztán célokat állíttatunk fel velük: 

• a tanulók grafikonokkal mutassák be vagy írják le a konkrét nyelvi célokhoz közelítő 
fejlődésüket; 

• kérjük fel a tanulókat, hogy beszéljenek saját fejlődésükről: milyen változásokat észleltek? Mi 
megy könnyen, ami korábban nehéz volt? Miféle rálátást nyertek önmagukra mint 
nyelvtanulókra?  

 

Brookheart (2009, p. 14) a formatív értékelésben a következő tanári cselekvéseket emeli ki: 

• Világosan kommunikálják a tanulási célokat a tanulók felé; 

• Segítenek nekik kapcsolatot teremteni a tanulási célok és az általuk végzett munka között; 

• Információt szereznek a tanulóktól arról, hogy hol tartanak; 

• Visszajelzést és javaslatokat nyújtanak arról, hogy hogyan juthatnak közelebb a tanulási céljaikhoz; 
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• Nyilvántartják a szükséges és kapott visszajelzés mintázatait; 

• Megkönnyítik a tanulók önértékelését és célkitűzéseit; 

• Az értékelésből nyert információkat az órák finomhangolására és a jövőbeni órák megtervezésére 

hasznosítják.  

A F.É. stratégiák akkor hatékonyak, ha arra alkalmazzuk őket, hogy segítsünk a tanulónak áthidalni a 

távolságot aközött, amit már tud, ért és meg tud csinálni, és aközött, amit majd később fog megérteni, tudni , 

és megcsinálni tudni. Fontos hangsúlyozni, hogy a tanár szerepe nem az, hogy ő maga hidalja át ezt a 

távolságot a tanuló számára, hanem – mivel a formatív értékelés az önszabályozó tanulók kineveléséről szól 

– az, hogy támogassa abban, hogy a saját erőfeszítései révén és a számára bevált eszközök segítségével a 

tanuló maga hidalhassa át. (Wilhelm, 2013). 

Jó gyakorlat példái – 13 – 23. 

3. A különféle tanulói igényeknek megfelelő, változatos oktatás módszerek alkalmazása.  

A modern, tanulóközpontú oktatási módszertan a különféle tanulói igényeknek megfelelő, változatos, aktív 

oktatási módszerek alkalmazását igényli. Ahhoz, hogy mindenkit bevonhassunk a szóbeli készségek aktív 

fejlesztésébe, páros és csoportmunkát, szerepjátékokat és szimulációkat, beszélgetéseket, vitákat, 

tárgyalásokat, prezentációkat, személyre szabott feladatokat, problémamegoldást, oktató játékokat, 

information gap típusú játékokat, interjúkat, gondolkodtató feladatokat, képleírást, történetmesélést, történet 

kiegészítését, és egyéb kreatív és témához kötött beszédfeladatokat alkalmazhatunk, akár az órán, akár 

virtuális tanulási környezetben.  

Black és Wiliam (1998b) a kérdezést és az órai megbeszélést, vitát tartják hatékonynak abban, hogy 

lehetőséget teremtsünk a tanuló tudásának és megértésének fejlesztésére. Azt tanácsolják azonban, hogy 

jelentőségteljes és elgondolkodtató kérdéseket tegyünk fel, ne csak egyszerű tárgyi kérdéseket, azután 

pedig adjunk megfelelő időt a tanulóknak a válaszra. Az átdolgozott Bloom-féle taxonómiai modellt 

alkalmazhatjuk különböző kognitív és affektív tanulási célokon alapuló tevékenységek létrehozására.  

Azt javasolják a tanároknak, hogy maximális lehetőséget teremtsenek tanulóik számára arra, hogy 

együttműködő és barátságos környezetben szólalhassanak meg a célnyelven, autentikus anyagot 

használhassanak és megoszthassák tudásukat a társaikkal, így készülve fel az iskolán túli hatékony 

kommunikációra is élethosszig tartó tanulásuk során.  

A FAB projekt megfigyelő tanárai a a megfigyelt tanárok által használt hatékony oktatási módszerek széles 

skálájára figyeltek fel (Lásd a Jó gyakorlat példáit 24 - 32):  

• Humoros, való életből vett példák alkalmazása.  

• Az oktatók olyan tevékenységeket igyekeznek alkalmazni, amelyek elősegítik a tanuló hajlandóságát, 

hogy megszólaljon a célnyelven.  

• A tanár a feladatokat logikus lépésekre osztotta, amivel olyan alaposan segített előkészíteni a 

beszédfeladatot, hogy a tanulók nyugodtan és magabiztosan szólalhattak meg.  

• A legtöbb tanár gyakran használ páros és csoportos munkát.  

• A tanár olyan sok élvezetes tevékenységet vetett be – a játékosabb feladatokat a tankönyvi feladatokkal 

váltogatva –, hogy a tanulók az egész órán aktívan részt vettek.  
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• Nagyon jól szervezett óra volt. A tanulók pontosan tudták, mit kell tenniük. 

• Sokféle beszédfeladatot kínált, hogy minden tanuló részt vehessen bennük. 

• A tanár gyakran bátorította a tanulókat arra, hogy fejezzék ki véleményüket, ne féljenek megszólalni.  

 

4. Változatos megközelítések alkalmazása a tanulók megértésének felmérésére.  

A megértés ellenőrzése a tanítási-tanulási folyamat fontos része, mégpedig olyan, ami gyakran elmarad 

(Fisher & Frey, 2012). A tanároknak nem csak az „egyéni, időbeni haladást kell felmérniük realisztikus 

környezetben, többféle kontextusban” (OECD/CERI, 2008), különféle mérési-értékelési eszközökkel, de 

elsősorban azt kell megállapítaniuk, hogy a tanulók mennyire értették meg az új anyagot, mi az, ami nem 

volt elég világos, a tanulók képesek-e új helyzetekre alkalmazni a tanultakat és hogyan – ami a tanulni 

tanulásban is kiemelten fontos.  

A tanár használhat például „kilépőcédulákat” vagy „kilépőjegyeket”, melyeken az óra végén gyorsan 

összegyűjti a tanulók válaszait. Ezek alapján aztán módosíthatja a következő órát, hogy azokat a 

fogalmakat célozza meg, amelyeket a tanulók nem értenek, vagy azokat a képességeket, amelyekkel még 

küzdenek. A „belépőcédulák” alkalmazása is hasonló stratégia, ezeket óra elején használhatjuk annak 

megállapítására, hogy a tanulókban mi maradt meg a korábbi tanulási tapasztalatokból (Hidden curriculum, 

2014) 

Black és William (1998) a következő tevékenységeket javasolja a tanulók megértésének felmérésére:  

• óra előtt és után írassuk le a tanulókkal, hogy ők hogyan értik a szavakat vagy a fogalmakat;  

• kérjük meg őket, hogy foglalják össze, mit szűrtek le az órából, beszélgetésből vagy olvasmányból;  

• töltessünk ki velük egy-egy feladat-vagy kérdéssort az óra végén és ellenőrizzük a válaszaikat;  

• kérdezzük ki őket csoportosan vagy egyénileg arról, hogy hogyan gondolkoznak a feladatok 

megoldása közben; 

• adjunk rövid, írásbeli órai feladatokat. 

A tanárok gyakran tesznek fel általános kérdéseket tanulóik megértésének ellenőrzésére, de ez sokszor nem 

hatékony, mivel a tanulók túl félénkek vagy túlságosan is zavarban vannak ahhoz, hogy megmutassák 

megértésük hiányát az egész csoport előtt (Bővebb feladatokért lásd az 5. részt). 

A FAB projekt megfigyelő tanárai a megfigyelt tanárok által használt hatékony módszerek széles skálájára 

hívták fel a figyelmet, amelyekkel a tanulók megértését mérték fel (Lásd a Jó gyakorlat példáit 33- 44): 

• A tanár ahhoz igazítja a tartalmat, amit a tanulók az idáig mondtak.  

• A tanár nyelvi és érzelmi támogatást nyújt a tanulóknak, nagyon szoros tanár-diák kapcsolatot alakít ki, 

kiváló humorérzéke van és kifejező testnyelvi eszközöket és mimikát használ.  

• Nagyon támogató és segítőkész tanár.  

• A bátorítás és a dicsérő szavak mindig segítenek.  

• A tanár viccel és személyes példákat hoz fel. 

 

http://edglossary.org/learning-experience/
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5. Visszajelzés nyújtása a tanuló teljesítményéről és az oktatásnak a feltárt szükségletekhez való 

igazítása.  

A kutatók szerint a visszajelzés olyan információ, amelyet a tanár nyújt tanulóinak az aktuális teljesítményük 

és az elérendő norma vagy referenciaszint közötti távolságról. Sadler (1989) három feltételt azonosított, 

amelyek ahhoz szükségesek, hogy a tanuló előnyt kovácsolhasson a tanulmányai feladatait érintő 

visszajelzésekből. Eszerint a tanulónak tudnia kell: (1) mi a jó teljesítmény (azaz rendelkeznie kell egy 

koncepcióval az elérendő szintről vagy célról); (2) jelenlegi teljesítménye hogyan viszonyul a jó 

teljesítményhez (ehhez képesnek kell lennie összehasonlítani az aktuális és a jó teljesítményt); (3) mit tegyen, 

hogy csökkentse a távolságot az aktuális és a jó teljesítmény között.  

A tanárok különböző módszereket alkalmaznak a tanuló tanulásának értékelésére miközben a tanulásért 

értékelnek.  

A. Tanári visszajelzés  

A tanulók interpretációja a visszajelzésről azt igényli, hogy megértsék, miből áll a jó teljesítmény. A jó 

visszajelzés alapelvei abban gyökereznek, hogy segíteni kell a tanulónak internalizálni a jó teljesítmény 

elvárásait. (Oxford Learning Institute)  

A tanulónak nyújtott specifikus, részletes és konstruktív visszajelzés megvalósítható például „naplóbejegyzések, 

esszék, feladatlapok, önálló dolgozatok, projektek, osztályozatlan dolgozatok, képzőművészeti alkotások 

vagy előadások formájában. A visszajelzés a munka eredményének felülvizsgálatára vagy fejlesztésére 

használható.” (Hidden curriculum, 2014). A kutatók (Moss & Brookhart, 2009; William, 2012) arra buzdítják 

a tanárokat, hogy olyan visszajelzést nyújtsanak, amely előrevisz, nem pedig hátra. A visszajelzés legyen 

időszerű, érthető és leíró, és az alábbiak szerint mérje a tanuló eredményeit:  

Célok     

számításba veszi az 
elérendő célokat  

 
Erősségek 

   

 azonosítja a 
sikeresen elért 
erősségeket  
 

 

Gyengeségek 
  

  azonosítja a még 
javításra szoruló 
hiányosságokat 

 

Útvonal 
 

   korrekciós 
visszajelzés 
formájában utat 
javasol a már és a 
még nem elért közti 
távolság 
áthidalására 

 

     

A F.É. azt az elképzelést támasztja alá, hogy minden gyerek képes magas szinteket elérni, és ellentmond 

annak a véleménynek, hogy a gyenge teljesítmény a képesség hiányából fakad, ezért a tanulókat arra kell 

ösztönözni, hogy hajlandók legyenek a további tanulásba energiát fektetni (Boston, 2003).  
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A megfigyelő tanárok által leírt jó gyakorlati példák:  

• A tanár következetesen dicséri a tanulókat.  

• A tanár nagyon türelmesen javítja a tanulók hibáit.  

 

B. Társak által nyújtott visszajelzés  

A tanulóknak azt is meg kell tanulniuk, hogy hogyan értékeljék társaikat; a tanároknak kell útmutatást 

nyújtania ahhoz, hogy ezt hogyan is tegyék – valamint táblázatokat vagy értékelőlapokat, amelyeken 

szerepelnek az értékelési kritériumok , azaz az értékelendő területek és a szempontok, amelyekre 

fókuszálniuk kell. A társak általi értékelés a F.É. fontos eleme. A tanulók általában nagyon komolyan veszik 

társaik kritikáját, valamint szívesen játsszák az értékelő vagy szakértő szerepét, és igen megfontoltan 

értékelik társaikat (Black et al., 2004).  

A társak általi értékelés azonban akkor lesz értékes tevékenység, ha a tanár lehetőséget nyújt a tanulók 

számára, hogy elsajátíthassák ezt a képességet. Black (2004) néhány egyszerű és hatékony tevékenységet 

javasol: (1) „jelzőlámpa” képek használata, ahol a zöld, a sárga és a piros a jó, részleges vagy csekély 

megértést jelenti; (2) felemelt kezekkel lehet az előbbieket kifejezni; majd a tanár a zöldeket és sárgákat 

párokba osztja, hogy egymásnak segítsenek, míg ő maga a pirosnak segít a komolyabb problémákban.  

Akárhogy is, a tanulóknak útmutatást kell kapniuk az értékelési kritériumokhoz és a pontozólapok 

kitöltéséhez. Két dolgot kell világosan megérteniük: a munka célját és azt, hogy mit jelent sikeresen elvégezni 

(Black, 2004, p. 15), ahogy azt finn partnereink is megállapították a „Társak általi értékelés csökkenti a 

tanár munkáját” c. tevékenységek megfigyelése után (FAB projekt weboldal). 

A megfigyelő tanárok által leírt jó gyakorlati példák:  

• A kiselőadás előtt 5 tanuló lett felkérve arra, hogy az előkészített értékelőlapokon értékelje a 

felkészültséget és az előadást, majd monitorozza az azt követő vitát és megjegyzéseket.  

• A tanár olyan nehézségi szintet állapít meg, amely sikerre ösztönöz. Az önértékelés és társértékelés 

módszereit egyértelművé és hasznossá teszi. A tanulók számára kiosztott segédanyagok nagyon 

alaposan vannak előkészítve; az új kifejezéseket meghatározza, képekkel és példamondatokkal 

illusztrálja.  

C. Tanulói önértékelés  

Az önértékelés nagyon szorosan kapcsolódik a társértékeléshez. Olykor e két tevékenység szimultán folyik, 

főként, ha a társak értékelése szóban történik.  

A tanárnak segítenie kell, hogy a tanuló tisztában legyen tanulási szükségleteivel, erősségeivel és 

érdeklődésével, hogy megtanulhasson tanulni és nagyobb felelősséget vállaljon saját előmenetele iránt 

(Hidden curriculum, 2014). Ezért meg kell tanulnia értékelni a saját tevékenységeit azáltal, hogy 

végiggondolja saját tanulási folyamatait, és reflektál rá, hogy mit csinál jól és miben kell még fejlődnie, és 

képesnek kell lennie megállapítania, hogy mi az, amit már megtanult vagy még meg kell tanulnia ahhoz, 

hogy teljesítse a kurzus követelményeit vagy az elérendő szintet.  
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Kutatók (Black et al., 2004, p. 14) szerint igen nehéz elérni, hogy a tanulók „munkájukra egy sor célként” 

gondoljanak. Meg kell tanítani nekik, hogy sose felejtsék el a tevékenység célját, és hogy haladásukat e 

célhoz való viszonyában értékeljék. Míg ezt tanulják, kialakítják saját metakognitív stratégiáikat.  

A megfigyelő tanárok által leírt jó gyakorlati példák:  

• Különösen kedves, pozitív és bátorító tanár, aki gyakran hívja fel arra a tanulókat, hogy gondolkodjanak 

el rajta, miért bizonyos tevékenységek kerültek kiválasztásra a nyelvtanulásban, mekkora haladást értek 

el vagy hogy tudnának tovább fejlődni, stb.  

• A legtöbb tanár lehetőséget ad rá a tanulóknak, hogy átgondolhassák az elvégzett munkát.  

• Páros vagy csoportmunka után a tanár minden tanulónak adott 3 matricát, amelyen magukat és a 

társaikat kellett értékelniük két arccal – egyet kaptak a tartalomra, egyet az aktív részvételre (mosolygó, 

közömbös és szomorú arccal).  

• A tanulók legtöbbször önmagukat javították ki, és a tanár minden ilyen szándékot dicsérettel nyugtázott. 

Miután visszajelzést kaptak aktuális teljesítményükről, a tanulóknak azt is tudniuk kell, mi a következő lépés, 

azaz mit tegyenek, hogy javítsanak a helyzeten. Így célokat kell kitűzniük maguk elé és meg kell tervezniük 

további tevékenységüket. Ha a tanulók tudják, hogyan fejlődhetnek, céltudatosabbá válik a tanulás és 

nagyobb felelősséget éreznek iránta, így jobban felkészülnek az élethosszig tartó tanulásra.   

(Lásd a Jó gyakorlat példáit 45 – 50.) 

 

6. A tanulók aktív bevonása a tanulási folyamatba.  

Ahhoz, hogy sikert érhessenek el, a tanulóknak meg kell változtatniuk szerepüket a tudás passzív 

befogadóiból a tudásteremtés aktív résztvevőivé. Az aktív tanulás azt jelenti, hogy a tanulók bevonódnak az 

elképzelések kommunikációjába, információt dolgoznak fel, azt előzetes tudásukhoz viszonyítják és új 

helyzetekre alkalmazzák. Az aktív tanulás a konstruktivizmus elméletén alapul, amely a tudás 

megkonstruálásának aktív szerepét hangsúlyozza a tanuló részéről, melynek során a tanuló aktuális tudását 

vagy megértését mélyebb szintű megértéssel helyettesíti vagy pótolja a tanulás folyamata során, ami a 

konstruktivisták szerint a jelentésalkotás folyamara. A szociális konstruktivisták (Vigotszkij és mások) szerint a 

tanulás másokkal, pl. a tanárral vagy a társakkal való interakció során jön létre; ezért az interakciós 

tevékenységek kulcsfontosságúak az aktív tanulási szellemiség megteremtésének szempontjából az órán.    

A tanárok kulcsszerepet játszanak annak megszervezésében, hogy a tanulót aktívan bevonják a tanulási 

folyamatba; egyes tanárok számára ez azt jelenti, hogy a terület szakértőjének megszokott szerepét le kell 

cserélniük a segítő szerepére, támogatniuk kell a tanulókat és lehetővé kell tenniük, hogy maguk váljanak 

szakértővé azáltal, hogy bevonódnak, kérdeznek, válaszokat keresnek a problémákra, megvitatnak 

dolgokat és döntéseket hoznak. Az aktív bevonás stratégiái között szerepelnek a csoportos tevékenységek és 

a tanár vagy a diákok által felvetett kérdések megvitatása; viták, beszélgetések, véleménycserék, pontos 

jegyzetelés különféle sablonok vagy kitöltésre váró feladatlapok segítségével, órai demonstrációk, tesztek és 

közvélemény-kutatások.  

A tanulók aktív bevonásának előkészítése időt és pedagógiai szakértelmet kíván a tanár részéről, mivel elő 

kell készítenie a tanulókat aktívan bevonó feladatokat, példákat kell mutatnia a jó teljesítményre, nyelvi és 
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tartalmi támpontokat kell biztosítania, és képesnek kell lennie megszervezni, kezelni és monitorozni a tanulók 

aktív részvételével megvalósuló tevékenységeket. Másfelől azonban a tanulókat aktívan bevonó 

tevékenységek „olyan tanulást eredményeznek, amely könnyűszerrel helyeződik át a számos, iskolán kívüli 

szituációra is” (Knapper, 2007). Az ilyen tevékenységekhez az is szükséges, hogy a tanár az irányítás és a 

hatalmi pozíció egy részét a tanulóra ruházza át, így felelőssé téve a tanulásért. De az egyetemen túli élet, 

vagyis az élethosszig tartó tanulás épp ezt kívánja mindannyiunktól.  

A megfigyelő tanárok által leírt jó gyakorlati példák (51 – 62):  

• Minden tanuló nyugodtan beszélhetett, és nyugodtan kérdeztek is.  

• A tanulók nagy felelősséget kaptak az órával kapcsolatban.  

• A tanulók domináltak a tanulási folyamatban, a tanár feladata az volt, hogy körbejárjon köztük és 

figyeljen, és ha kell, segítsen.  

• Az aktív tanulók igazán színvonalas társalgásban vesznek részt, és alaposan indokolt véleményeket 

fejeznek ki.  
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5. F.É. TECHNIKÁK LISTÁJA AZ ALKALMAZÁSUKAT SEGÍTŐ TANÁCSOKKAL KIEGÉSZÍTVE  

 

FORMATÍV 
ÉRTÉKELÉSI 

TECHNIKÁK 

ÓRAI ALKALMAZÁSUKAT SEGÍTŐ TANÁCSOK 

 

POZITÍV TANULÁSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE 

ÓRAI HÁZIREND 
ALKOTÁSA 

A pozitív és produktív órai környezet a pozitív és negatív viselkedések közös 
értelmezését feltételezi. Ennek érdekében vitassuk meg a tanulókkal, hogy 
ők mit szeretnek, ha milyen módon bánnak velük: állítsunk össze listát a 
tiszteletteljes, korrekt, kedves és empatikus viselkedésmódokról. Végül 
mutassunk rá, hogy a legjobb viselkedési szabály, ha mi is úgy bánunk 
másokkal, ahogyan mi akarjuk, hogy bánjanak velünk. (1). 

FELMÉRÉSEK Adjunk a diákoknak kártyákat egy-egy, érdeklődési köreikről, 
preferenciáikról, legviccesebb történetükről stb. szóló kérdéssel. Minden 
tanuló más kérdésről hajt végre felmérést a csoport minden tagjának 
körében (köztük a tanárral). Utána grafikonon foglalják össze az 
információt, melyet bemutatnak a csoportnak az eredmények 
interpretálásával és a következtetések levonásával. (6). 

SMALL TALK 
(CSEVEGÉS) 

Ez a tevékenység is egymás alaposabb megismerésére szolgál. Miután 
megvitattuk a „small talk” fogalmát – céljait és lehetséges témáit –, kérjük 
meg a tanulókat, hogy csevegjenek el egymással. Rendszerint élvezik az 
ismerkedést. (6).  

MÉLYEBB ÉRTELMŰ 
CSEVEGÉS 

Miután megtárgyaltuk a felszínes csevegést, beszéljünk annak ellenkezőjéről 
is. Adjunk a tanulóknak egy-egy kártyát 2 jelentőségteljesebb kérdéssel, és 
kérjük meg őket, hogy írjanak egyet hozzá maguktól is. Ezután keveredjenek 
el és vitassák meg a kérdéseket 3 társukkal. Ezután közösen vitassuk meg a 
legérdekesebb, legizgalmasabb, vagy épp leginkább zavarba ejtő 
kérdéseket (6).  

ÉRZELMI HŐMÉRŐ Kérdezzük meg a diákokat, hogy érzik magukat e pillanatban ebben az új 
csoportban. Adjunk nekik egy-egy kis matricát, és kérjük meg őket, hogy 
„mérjék meg érzelmi hőmérsékletüket” és értékeljék -5-től (nagyon stresszes, 
kényelmetlenül érzi magát, feszült) +5-ig (nyugodt, vidám, magabiztos); 
középen 0-val, ami semleges – sem feszült, sem nyugodt. Gyűjtsük össze a 
papírokat, és egy párral összegeztessük az eredményeket a táblán, 
Beszéljük meg. Végezzük el ugyanezt a mérést az óra végén is (6). 

BELSŐ 
MOTIVÁLTSÁG  

Az embernek jól kell magát éreznie önmagával kapcsolatban. Segítsünk 
megérteni a tanulóknak, hogy akkor érezzük jól magunkat, ha pozitív 
tevékenységekkel foglaljuk el magunkat és vitassuk meg a pozitív 
cselekvések választásának háromlépcsős folyamatát: 1 – van egy pozitív 
gondolatunk; 2 – folytonosan e gondolat szerint cselekszünk; 3 – a cselekvés 
alapján valamilyen érzést tapasztalunk önmagunkkal kapcsolatban. Ez az 
érzés újabb gondolathoz vezet, és újrakezdődik a kör. Vitassuk meg, hogyan 
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lehet egy negatív gondolatot pozitívvá változtatni, amely aztán pozitív 
cselekvéshez és végül pozitív érzésekhez vezet – ami erőteljes belső 
motiváció (6). 

 

A MEGÉRTÉS ELLENŐRZÉSE 

KARTOTÉKLAP /  

ÖSSZEGZÉS 

Rendszeres időközönként osszunk ki kartotéklapokat és kérjük meg a 
tanulókat, hogy írjanak mindkét oldalára az alábbi instrukciók szerint: (1. 
oldal) A tanultak (fejezet vagy téma) alapján nevezz meg egy nagy dolgot, 
amit megértesz, és összegezd. (2. oldal) Nevezz meg valamit a tanultakból 
(fejezet vagy téma), amit még nem értesz teljesen, és összegezd vagy 
fogalmazd meg kérdés formájában (3).  

BELÉPŐJEGYEK Belépőjegyeket az óra legelején készíthetünk. Adjunk kis cédulákat a 
diákoknak, amelyen a házi feladatról vagy az előző óráról feltett 
kérdésekre válaszolhatnak. Gyűjtsük össze a kártyákat, és használjuk fel 
őket a további tervezéshez (4). 

UJJSKÁLA Ez a módszer gyors, azonnali értékelést nyújt. Tegyünk fel a tanulóknak egy 
kérdést, melyre úgy kell válaszolniuk, hogy megmutatják, mennyire értik – 
ez ujjukat mutatják fel, ha még mindig bizonytalanok a témát illetően és 
több információra van szükségük, 3-4 ujjukat, ha már úton vannak a teljes 
megértés felé, és 5 ujjukat, ha teljesen elsajátították az anyagot, és 
megértésüket és tudásukat demonstrálni is képesek (4). 

KÖRFORGÓ Adjunk körbe feladatlapokat 4-5 fős csoportoknak. Egy-egy csoport beírja 
saját válaszát egy nyitott végű kérdésre. Egy, az órán tanult témával 
kapcsolatban is megoszthatják egymással tudásukat. Amikor végeztek, a 
lapot továbbadják a következő csoportnak. Miután minden csoport végzett 
minden lappal, vitassuk meg válaszaikat együtt (2).  

GONDOLKODJ, 
ÁLLJ PÁRBA ÉS 

OSZD MEG!  

Gyors és egyszerű eszköz a tanulók megértési szintjének megállapítására. 
Tegyünk fel egy kérdést (pl. „Mit tanultál a mai órán?” vagy „Az eddig 
tanultakat hogyan tudod a saját életedhez kötni?”), adjunk pár perc 
gondolkodási időt, míg a diákok leírhatják válaszaikat. Ezután párokat 
alkotva beszéljék meg válaszaikat. Járjunk körbe, hogy meghallgathassuk 
beszélgetéseiket. Ezután a tanulók nagyobb csoportokban vagy osztályként 
tárgyalhatják tovább (2; 4). 

KIKÉRDEZÉS A kikérdezés remek formatív értékelési stratégia a tanulók megértésének 
mélységének megállapítására. Tegyünk fel alacsonyabb szintű kérdéseket, 
melyek a téma tényeire is általános információira vonatkoznak. Magasabb 
szintű kérdésekkel ösztönözzük arra a tanulókat, hogy elgondolkodjanak 
tanulásukon. A bloom-féle taxonómia a gondolkodás hat szintjét 
tartalmazza, melyeket alapul vehetünk a tanulóknak feltett kérdésekhez (4). 

KÉRDEZZÜK MEG, MIT TANULTAK EDDIG 

KÁRTYÁKKAL A tanulók leírhatják egy-egy cédulára, hogy mit tanultak az aznapi órán, 
majd  

- beadhatják  
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- megvitathatják egy partnerrel 

- megvitathatják az egész csoporttal (4) 

EGYPERCES ESSZÉ 

 

Tegyünk fel egy kérdést, és adjunk egy percet a tanulóknak, hogy leírják 
válaszukat. Előtte győződjünk meg róla, hogy a kérdésre valóban lehessen 
egy perc alatt válaszolni. Olyan kérdéseket használjunk, amelyek a 
tanulókat saját tanulásukon való gondolkodásra ösztönzik és saját életükhöz 
is kapcsolhatók. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogyan, használjuk Bloom 
taxonómiáját a bevezető kérdésekről. Olyan kérdésekre törekedjünk, 
amelyek a három magasabb szintet használják (4). Utána párokban vagy 
csoportokban oszthatják meg egymással válaszaikat a tanulók. 

EGYMONDATOS 
ÖSSZEGZÉS 

Kérjük meg a diákokat, hogy egy mondatban összegezzék az aznap 
tanultakat. Adjunk nekik időt, hogy tanulásukra reflektálhassanak, és 
bátorítsuk őket gondolkodásra. A válaszok mélysége tükrözni fogja a téma 
vagy az addig tanultak megértését, és irányt mutat a további 
óratervezéshez (4). 

TÉVHITEK Mutassunk be egy adott, az aznapi órán tárgyalt fogalommal, elvvel vagy 
folyamattal kapcsolatos elterjedt vagy kiszámítható téves elképzelést. 
Kérjük fel őket, hogy mondják el, egyetértenek-e velük, és fejtsék ki, miért. 
A tévhiteket feleletválasztó vagy igaz-hamis teszt formájában 
prezentálhatjuk (3). 

HÁROMPERCES 
SZÜNET 

Kérjük meg a tanulókat, hogy tartsanak egy kis szünetet, és reflektáljanak 
az épp bemutatott elképzelésekre vagy fogalmakra, kössék össze előzetes 
tudásukkal vagy tapasztalatukkal, és próbálják tisztázni. Válasszanak 
néhány nyitott végű kérdést és egészítsék ki őket:  

• Megváltozott a hozzáállásom...  

• Jobban tudatára ébredtem...  

• Meglepett, hogy...  

• Tudtam viszonyulni...  

• Együtt éreztem … (3). 

ÖTLETKERÉK Készítsünk négy részre osztott forgót a következő feliratokkal: „jósold meg, 
magyarázd meg, foglald össze, értékeld”. Az új anyag bemutatása után 
pörgessük meg a kereket, és tegyünk fel a tanulóknak egy kérdést az 
alapján, ahol megállt. Például ha a „foglald össze” cikkben áll meg, ez 
lehet a feladat: „Soroljátok fel az épp bemutatott kulcsfogalmakat” (3).  

KOCKÁZÁS  Tegyünk fel 6 kérdést az órával kapcsolatban, és osszuk a tanulókat 
négyfős csoportokba. Minden csoport kap egy kockát. Minden diák dob 
egyet, és a megfelelő sorszámú kérdésre válaszol. Ha egy számot többször 
is kidobnak, a tanuló tovább finomíthat az előző válaszon, vagy még 
egyszer dobhat. 

FELIDÉZNI, 
ÖSSZEGEZNI, 
KÉRDEZNI ÉS 

A tanulók 2 percet kapnak, hogy az előző óra legfontosabb kérdéseit 
felidézzék és fontossági sorrendbe tegyék. Újabb 2 percben összegzik őket 
egyetlen mondatban, majd leírnak 1 fontos kérdést, amelyre választ 
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ÖSSZEKÖTNI akarnak kapni, végül megkeresik, hogy milyen téma révén lehet összekötni 
az anyagot a kurzus fő céljával (3). 

 

 

 

A HALADÁS NYOMON KÖVETÉSE A KIJELÖLT CÉLOK FELÉ 

KONZULTÁCIÓ Az egyenkénti konzultáció lehetővé teszi, hogy a tanár formatívan értékelje 
a tanuló megértésének szintjét. A kérdéseket készítsük elő – így több 
célratörő információt gyűjthetünk (4). 

ELLENŐRZŐ 
LISTÁK 

Készítsünk ellenőrző listát a tanulóknak kiosztott téma- vagy projektalapú 
feladatokhoz, melyeket szintén osszunk ki közöttük, hogy felmérhessék, 
minden lépést elvégeztek-e vagy minden információt belefoglaltak-e a 
feladatukba (4). 

PREZENTÁCIÓKKRI
TÉRIUMAI 

A diákok gyakran kapják feladatul, hogy tartsanak előadást valamilyen 
témáról a csoportban. A többiekkel értékeltessük prezentációjukat egy 
értékelési táblázat alapján, amelyet az előzetesen a diákokkal együtt 
megállapított kritériumokat tartalmazza, pl.  

• Felkészültség (mennyi időt szánt a felkészülésre; a diák minősége; 
vizuális anyagok)  

• Előadás (érdekesség, hasznosság, szemkontaktus, magyarázat 
érthetősége, szervezettség, kapcsolat a hallgatósággal) 

• Vita (Megvitatható, értelmes kérdések, jó moderációs képességek, a 
többiek kérdéseinek meghallgatása és a rájuk adott reakció). 

A tanulóknak szóbeli kommentárokkal és tanácsokkal kell értékelniük 
egymás prezentációját, a pozitív megjegyzésekkel kezdve (6).  

MEGFIGYELÉS Értékes információkat nyerhetünk tanulóink megfigyelése révén. Az 
információ rögzítése számos különböző módszerrel történhet.  

- Öntapadós cetlikre írhatjuk megfigyeléseinket, melyeket aztán az egyes 
tanulók mappáiba ragaszthatunk.  

- Az összes tanuló nevét tartalmazó táblázatot is használhatunk, majd 
nevük mellé írhatjuk az aktuális beszédfeladattal kapcsolatos 
észrevételeinket. Így azt is láthatjuk, kit nem figyeltünk még meg.  

- Iktatókártyákat is használhatunk az egyes tanulókra vonatkozó 
megfigyeléseinkkel. Ha több órán át végzünk megfigyelést, meg tudjuk 
nézni, mutatkozik-e valamilyen viselkedési mintázat. (4). 

3-2-1 
VISSZASZÁMLÁLÁ

S 

Fejezzük be az órát azzal, hogy lapocskákat osztunk a tanulóknak, 
melyekre írhatnak, vagy szóban is válaszolhatnak. 3 dolgot kell leírniuk:  

3 olyan dolgot, amelyeket eddig nem tudtak; 

2 olyan dolgot, amelyek meglepték őket a témával kapcsolatban; 
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1 olyan dolgokat, amelyet el akarnak kezdeni azzal, amit megtanultak (2) 

Egyéb állításokra is válaszolhatnak: 

• 3dolog, amit megtudtak, 2 érdekesség; 1 milyen kérdésük maradt 

• 3 különbség__ és __ között; 2 __ hatása __-re; 1 fennmaradó 
kérdés 

• 3 kulcsszó; 2 új ötlet; 1 elgondolkodnivaló (3) 

 

AZ ÖSSZES DIÁK AKTÍV BEVONÁSA 

MANKÓ Készítsünk elő a tanulók számára sablonokat és feladatlapokat, 
táblázatokat és tippeket, amelyek segítenek megszervezniük szóbeli 
feladataikat és támogatják őket az aktív részvételben. 

Használjunk a főbb kérdéseket tartalmazó párbeszéd-vázlatokat és 
kiegészítendő válaszokat, melyeket előbb kiegészítenek, majd gyakorolnak, 
vagy adjunk beszélgetésindító kifejezéseket – különböző funkciójú, rögzült 
kifejezéseket, pl. bókolásra, visszajelzés nyújtására vagy kérésére, a 
beszélgetésbe való bekapcsolódásra, a lényeg hangsúlyozására, 
egyetértés/ellenkezés kifejezésére, ismétlés kérésére, stb. (6) 

NÉGY SAROK A terem mind a négy sarkába tegyünk ki egy-egy feliratot: „teljesen 
egyetértek”, „Egyetértek”, „Nem értek egyet”, „Egyáltalán nem értek 
egyet”. Dobjunk be egy állítást vagy tényt az aktuális tananyaggal 
kapcsolatban. A tanulók erre abba a sarokba mennek, amely tükrözi a 
véleményüket. Bátorítsuk őket arra, hogy osszák is meg egymással az 
indokaikat. Minden sarokból válasszunk egyet-kettőt, akik az egész csoport 
előtt is megosztják. Abból, amit megvitatnak az indokaikról majd 
megosztják az egész csoporttal, megint csak a további óráinkat befolyásoló 
információt nyerhetünk (4). 

GRAFIKUS 
SZERVEZŐK 

A beszéd megszervezésének megtanulása nagyon fontos feladat. Az 
Education Oasis és sok más weboldal tartalmaz grafikus szervezőket vagy 
sablonokat, melyek nem csak egy-egy szöveg szervezésének grafikus 
reprezentációját adják meg, de segítenek a tanulóknak saját gondolataik 
szervezésében a szükséges minta alapján: sorba állítás, összehasonlítás, ok-
okozatiság, stb. A tanulók kezdetként a saját gondolataikkal és a megértett 
anyaggal töltik ki a sablonokat. Később beszédfeladataik megszervezésére 
is használhatják ezt a vizuális reprezentációt (4; 6). 

KIEGÉSZÍTENDŐ 
KÉRDÉSEK 

A kiegészítendő kérdések alkalmazásával meghatározhatjuk a tanulás 
mélységét és kiterjedését. Olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyekre nem 
lehet igennel vagy nemmel, illetve egyéb egyszavas válaszokkal felelni. A 
kiegészítendő kérdésekre úgy tudnak válaszolni a tanulók, ha megfontolják 
a választ, és abban felhasználják az adott témával kapcsolatos tudásukat 
és megértésüket. A „Miért?” kérdőszót tartalmazó kérdések gyakran még 
elmélyültebb gondolkodást igényelnek (4).  

ÖNOSZTÁLYOZÓ 
TESZTEK 

Készítsünk egy sor tesztet, melyekben magasabb és alacsonyabb szintű 
kérdések is szerepelnek. Írassuk meg a diákokkal ezeket a teszteket, majd 
adjunk nekik kulcsot, melynek segítségével maguk osztályozhatják le őket. 
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Így ők is meghatározhatják, mennyire értettek meg egy adott témát vagy 
anyagrészt. E tesztek révén azt is megállapíthatják, hogy mely területeken 
kell még több időt eltölteniük a tanulással. Fontos hangsúlyozni előttük, hogy 
e tesztek célja a további fejlesztést igénylő területek feltárása, és nem 
számít, mennyi rossz válaszuk van (4). 

HÁROM IGAZ, 
EGY HAMIS 

 

Remek stratégia, hogy megállapíthassuk, mit tanultak a diákjaink egy-egy 
egység alatt. Minden tanuló leír egy témáról egy-egy tényt, és egy hamis 
állítást. Sorra megosztják egymással párokban, csoportokban, vagy az 
egész osztály előtt. Rendszerint élvezettel találgatják, hogy melyik állítás 
hamis. A tanár körbejár, miközben leírják majd megosztják egymással a 
leírtakat (4). 

FORDULJ ÉS 
BESZÉLJ 

Hagyjuk, hogy a tanulók megbeszéljék az éppen bevezetett témát. 
Mindenki egy szomszédjához fordul, és megvitatják egymással 
gondolataikat, és azt, hogy mit tanultak az adott kérdésről vagy témáról. 
Mindketten lehetőséget kapnak a megszólalásra. Közben járjunk körbe a 
teremben, hogy felmérhessük, mit tudnak és tanultak az adott témáról vagy 
kérdésről (4). 

SZÍNHÁZASDI A tanulók jelenetet írnak a feladott és megvitatott szövegből, majd elő is 
adják azt (3). 

LIKERT-SKÁLA Adjunk a tanulóknak3-5 olyan állítást, amelyek nem egyértelműen igazak 
vagy hamisak, hanem vitatkozni lehet rajtuk. A cél, hogy egy adott szövegre 
reflektáljanak, és utána társaikkal vitassák meg. A skálák a szereplők, 
témák, konfliktusok vagy szimbolizmus általánosításaira vonatkoznak. Az 
információ elemzésében, szintézisében és értékelésében segítenek. Például:  

1. … (szereplő)-nek nem kellett volna ….  

2. ______________________________________________________
____ 

egyetértek      részben egyetértek    nem értek egyet (3)  

VISSZAJELZÉS A TANULÓI TELJESÍTMÉNYRŐL 

TÁRSÉRTÉKELÉS 
CÉDULÁKON 

Vitassuk meg, mitől lesz valaki jó vitapartner, mielőtt egy adott témán 
alapuló beszédfeladatot osztunk ki csoportoknak. Mondjuk meg, hogy 
aktívan részt kell benne venniük, és hogy a feladat után a társaik értékelni 
fogják őket, valamint önmagukat is. Beszéljük meg az értékelés kritériumait, 
pl.:  

• Tartalom: kiváló gondolatok (+3), jó (+2), megfelelő (1), nem szólt 
hozzá (0)  

• Aktív részvétel: nagyon aktív (+3), aktív (+2), megfelelő (+1), 
legtöbbször hallgatott (0) 

A kritériumok az adott feladattól függnek. Például értékelhetjük a 
funkcionális kifejezések használatát, pl. visszajelzés, egyetértés/ellenkezés, 
máskor pedig az aktív szókincs lehet az értékelendő kritérium. A 
tevékenység után egy-egy színes cetlit kapnak, rajta a társaik nevével, 
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akiket értékelniük kell, egy másik színűt pedig a saját nevükkel, amelyen 
magukat értékelik (6).  

ÖNÉRTÉKELÉS Kérjük meg a diákokat, hogy gondolkodjanak el és értékeljék saját 
tanulásukat, elemezzék, mi mutatja, hogy haladást értek el a tanulási célok 
felé, és milyen lépéseket kell megtervezniük a további haladás érdekében 
(3). 

JEGYEK HELYETT 
KRITÉRIUMOK 

Témazáró dolgozat helyett azzal mérjük fel a tanulók sikerességét, hogy 
„mit tudok” jellegű állítások mentén értékelik magukat. Állítsunk össze egy 
10 „Meg tudom csinálni” jellegű állításból álló listát a kurzus vagy lecke 
beszédkimeneteivel kapcsolatban, pl. „Részt tudok venni egy 
beszélgetésben, és érthetően és udvariasan tudom kifejezni az 
álláspontomat.” Készítsünk táblázatot a tanulók neveivel és az értékelési 
kritériumokkal. Az értékelést több órára is terjesszük ki, miközben a tanulók 
mesélnek, szerepjátékban vesznek részt, párokban vagy csoportmunkában 
hajtanak végre beszédfeladatokat; figyeljük meg és értékeljük őket (4). 
Adjunk számukra konkrét visszajelzést a tanulás kimenetelében mutatkozó 
hiányosságokról, és beszéljük meg, milyen konkrét lépéseket tegyenek a 
helyzet javításának érdekében (5). 

SZÁMÍTÓGÉPES 
FELMÉRÉS  

Állítsunk össze tíz rövid választ igénylő kérdést – igaz/hamis, 
feleletválasztós vagy egyszavas választ igénylő kérdéseket, és használjunk 
egy olyan platformot, mint pl. a SurveyMonkey az értékelés elkészítéséhez. 
A SurveyMonkey-val az egyéni válaszokat is láthatjuk, valamint a csoport 
válaszainak összegzését is megtekinthetjük (3). 

Kahoot – a Kahoot platformot használhatjuk, ha azt akarjuk megnézni, 
mennyire emlékeznek a tanulók a témára, szókincsre, nyelvtani 
szerkezetekre, stb. A versengő elemekkel tűzdelt, szórakoztató tevékenység, 
melynek háttérében még zene is szól, nem csak azt mutatja meg, mennyire 
sajátították el a tanulók az anyagot, de ők is úgy fogják érezni, hogy 
elértek valamit (6).  

Figyelem! Az idézett peldák a következő  művekből   származnak (teljes információ a bibliográfiában 
talalható):   (1) - Allred, 2008; (2) - Crocket, 2016; (3) - Lambert, 2012; (4) - Regier, 2010; (5) - Scrivener; 
(6).  

Az elméleti rész szerzője - Nemira Mačianskienė, VMU – ezeket a forrásokat használta" 
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6. ÖSSZEFOGLALÓ A FORMATÍV ÉRTÉKELÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEIRŐL  

A formatív értékelést övező több mint 30 évnyi kutatás arra utal, hogy a tanítás hatékony elemévé vált, 

amely a tanulás fokozását szolgálja (Black & William, 1998a). A Közös európai referenciakeret (2001) is 

elismeri, hogy „a formatív értékelés erőssége az, hogy a tanulás fejlesztését célozza meg”. A kutatók a 

formatív értékelés következő előnyeit hangsúlyozzák:  

• Az F.É. alkalmazása a tanítási folyamatban és a tanulók bevonása jobb teljesítményt eredményez – 

a tanárok az összegyűjtött adatokhoz tudják igazítani az oktatást, olyan változtatásokat és 

fejlesztéseket alkalmazhatnak, melyek azonnali előnyökkel járnak a tanulók számára; a tanulók 

pedig a jelenlegi előmenetelükről gyűjtött információkat arra használhatják, hogy aktívan irányítsák 

és javítsák saját tanulási folyamataikat. (Brookhart, 2010a). 

• Az F.É.-ben való részvétel bevonja a tanulókat az  aktív tanulásba, a feladatra összpontosítanak, és 

megtanítja őket a tanulási célokra fókuszálni.  

• Amikor a tanulók megtanulják értékelni saját tanulásukat, azt is megtanulják, hogyan tűzzenek ki 

célokat, monitorozzák haladásukat, megállapítsák, hogy elérték-e ezeket a célokat és megtervezzék 

a következő lépéseket, így állíthatjuk, hogy a formatív értékelési tevékenységekben való részvétel a 

tanulók metakognitív képességeit fejleszti.  

• Amikor a tanulók felelősséget vállalnak tanulásukért, növekszik a motiváltságuk, magabiztosabbak 

lesznek, és önszabályozó tanulókká válnak (Brookhart, 2010).  

• Mindezek mellett a tanulásért való értékelés, főként a társ- és az önértékelés, segít a tudás szociális 

megkonstruálásában.  

 

1) De ami még fontosabb, a F.É. révén a tanulók pontosan arról kapnak visszajelzést, amin még 

javítaniuk kell. Azt mutatja meg, mit tegyenek, hogy jobban teljesíthessenek.  

2) Ráadásul állandó folyamatként azonnali visszajelzést ad az adott pillanatról, épp akkor, nem két hét 

múlva, miután a tanuló megírta a dolgozatot és a tanár kijavította.  

3) Végül pedig azáltal, hogy részt vesznek tanulásuk folyamatos értékelésében, a tanulók 

azonosíthatják, mi tudnak segítséggel és mit önállóan, segítség nélkül elvégezni, azaz megtanulnak 

tanulni, ami igen fontos képesség az élethosszig tartó tanulásban.  

Black és Wiliam (1998a) egy sokkal nagyobb választékból szemezett, 250 cikket és könyvfejezetet felölelő 

kutatás eredményeit tették közzé, melynek során azt akarták megállapítani, hogy a F.É. alkalmazása emeli-e 

a tanulmányi színvonalat. Arra jutottak, hogy a F.É. erősítését célzó erőfeszítések jelentős tanulmányi 

előnyökkel járnak. A F.É. az alulteljesítő tanulóknak – köztük a tanulási nehézségekkel küzdőknek is – még a 

többieknél is többet segít (Black & Wiliam, 1998b). 

E fejezet lezárásaként megállapíthatjuk, hogy a formatív értékelés utat nyit a hatékonyabb tanár-diák 

kapcsolat és együttműködés felé, a tanulókat saját tanulásuk önálló irányítóivá teszi, megtanítja nekik, 

hogyan tudnak tanulni, hogyan tűzzenek ki célokat, irányítsák tanulási folyamataikat és értékeljék 

előmenetelüket. Azaz arra készíti fel őket, hogy az élethosszig tartó tanulás aktív részeseivé váljanak.  

6. F.É. REFERENCIÁK (KÖNYVEK, CIKKEK, WEBOLDALAK). 

További javasolt olvasmányok a formatív értékelés témakörében:  

1. Anderson, M. (2016). Learning to Choose, Choosing to Learn: The Key to Student Motivation and 

Achievement. Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). A szerző állítása szerint a 
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választási lehetőségek biztosítása a tanulóknak az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy a tanulók 

tanulási folyamatait, motiváltságát és eredményeit feltornázzuk.  

2. Bluestein, J. (2014). Managing 21st Century Classrooms: How do I avoid ineffective classroom management 

practices? (ASCD Arias). A hét leggyakoribb óraszervezési tévhit kerül azonosításra; megvitatja az 

ezekből eredő, kipróbált, mégsem annyira igaz gyakorlatokat, és pozitív, kutatásokon alapuló 

alternatívákat kínál, amelyek azt is számításba veszik, hogyan tanulnak a diákok manapság.  

3. Brookhart, S. M., published by ASCD http://www.ascd.org: 

4. (2010a). Formative Assessment Strategies for Every Classroom. (2nd ed.)  

5. (2010b). How to Assess Higher-Order Thinking Skills in Your Classroom.  

6. (2013a). How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment and Grading.  

7. (2013b). Grading and Group Work: How do I assess individual learning when students work together?   

8. (2017). How to Give Effective Feedback to Your Students. (2nd ed.).  

9. (2014). How to Design Questions and Tasks to Assess Student Thinking.  

10. Caldwell, R. (2013). 5 Pillars of Formative Assessment. Prezi. https://prezi.com/8i9splsej9mo/5-pillars-of-

formative-assessment/. 

11. Chappuis, J. (2016) . Introduction to Seven Strategies of Assessment for Learning. Pearson Assessment 

Training Institute. 23rd Annual Summer Conference.  

12. Fisher, D. & Frey. (2012). Checking for Understanding: Formative Assessment Techniques for Your 

Classroom. No. 4. 

13. Lambert, K. OCPS Curriculum Services. Tools for FA. Techniques to Check for Understanding. Processing 

Activities. 

14. http://www.levy.k12.fl.us/instruction/Instructional_Tools/60formativeassessment.pdf 

15. Wees D. 56 different examples of FA are provided: https://docs.google.com 

 

A formatív értékeléssel foglalkozó oktatási weboldalak és blogok:  

 

1. ASCD. Learn. Teach. Lead. Books. http://www.ascd.org 

2. NWEA. org/Blog 

3. NCTE: National Council of Teachers of English. A Professional Association of Educators in English Studies, 

Literacy and Language Arts. http://www.ncte.org 

4. Regier Educational Resources: www.regiereducationalresources.com, 

http://blog.regiereducationalresources.com 

5. Teach. Learn. Grow. The education blog. Assessment basics. https://www.nwea.org 
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6. West Virginia Department of Education. Examples of Formative Assessment. 

https://wvde.state.wv.us/teach21/ExamplesofFormativeAssessment.html  

7. Education Oasis. Resources for Teachers by Teachers. http://www.educationoasis.com/ 
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TANÁRI KÉZIKÖNYV  

GYAKORLATI RÉSZ  

A JÓ GYAKORLAT PÉLDÁI  

 

BEVEZETŐ HELYETT, avagy HOGYAN SZÜLETETT A KÉZIKÖNYV GYAKORLATI RÉSZE?  

 

Tanári kézikönyvünk gyakorlati részében a formatív értékelés 62 jó gyakorlati példája található. Ezeket a 

projekt időtartama alatt gyűjtöttük össze, főként az óralátogatások során, mind országosan, mind nemzetközi 

szinten; mind a négy résztvevő felsőoktatási partnerintézményben. 

Kézikönyvünkben a négy különböző országból származó megfigyelő tanáraink meglátásai is helyet kapnak. 

Ez azért jelentős, mert a projekt során nyilvánvalóvá vált, hogy minden egyes intézmény meglehetősen eltérő 

módszereket és technikákat alkalmaz az idegennyelv-oktatásban. Ráébredtünk, hogy ami az egyik 

országban megszokott gyakorlat, azt a másikban újnak és innovatívnak tartják. 

A megfigyelések során különféle interakciókat figyelhettek meg a tanárok az órákon, és megítélhették, egy-

egy tevékenység mennyire hatékony és vonzó a tanulók számára. Más szóval a megfigyelők dönthették el, 

hogy egy-egy óra mennyire bizonyult sikeresnek, és a tanítás-tanulás szempontjából az adott eljárás, 

gyakorlat vagy tevékenység milyen eredménnyel járt.  

Ez a kézikönyv csupán a projektünk alatt gyűjtött jó gyakorlatokat tartalmazza, így nem tekinthető a 

formatív értékelés gyakorlatának átfogó katalógusaként. Megjegyzésként: némelyik gyerekekkel vagy 

fiatalokkal alkalmazott tevékenység felnőttekre is alkalmazható lehet.  

A vendégeket minden egyes óralátogatás után felkértük, hogy az e célra előkészített űrlapokon jegyezzék le 

a látott jó gyakorlati példákat, amelyek az adott eljárás és tevékenység leírása mellett egyéb hasznos 

információkat is kértek:  

• A tevékenység megnevezését (ha volt ilyen); 

• A tevékenység célját (bemelegítés, új téma bevezetése, lexikai struktúrák aktiválása, grammatikai 

struktúrák aktiválása, lexikai vagy grammatikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása, olvasott 

szövegértés, videó feldolgozása, stb.); 

• A nyelvi szint, amelyre a tevékenység alkalmazható; 

• Szükséges anyagok / didaktikus segítség / kellékek; 

• Mely nyelvi készség fejlesztésére irányul a tevékenység; 

• A tevékenység alkalmazásának előnyei; 

• A tevékenység kockázatai / hátrányai /gyengeségei; 

• Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /alternatívák; 

• Megfigyelések /megjegyzések. 
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Kézikönyvünk az órákat megfigyelő tanárok szó szerinti megjegyzéseit tartalmazza. Nem változtattunk azon, 

ahogy a tevékenységeket leírták, meghagytuk a megfigyelők teljes autonómiáját és szabadságát. Néhány 

esetben a táblázatok nem minden rubrikája / oszlopa került kitöltésre, minthogy a megfigyelők nem találtak 

pl. kockázatot az adott tevékenységben, vagy egyszerűen nem volt megjegyzésük az alkalmazásával 

kapcsolatban.  

A projekt során a tanárok szabadon oszthatták meg saját gyakorlatukat illető megfigyeléseiket. A kézikönyv 

összeállítása közben úgy döntöttünk, ezeket is felhasználjuk, és meginterjúvoljuk a projekt résztvevőit is a 

tanulóikkal alkalmazott módszerek tekintetében.  

A következő szakaszban a jó gyakorlati példákat kategorizáltuk a formatív értékelés oszlopai mentén. 

Közben azonban azt vettük észre, hogy némelyik példa a formatív értékelés több aspektusát is tartalmazza, 

így több kategóriába is illeszthető. Az ilyen esetekben szakmai tapasztalatunk alapján az adott gyakorlat 

uralkodó aspektusát választottuk ki, és annak megfelelően osztályoztuk.  

Az utolsó oszlop a csoportokról tartalmaz információt, amelyekben a gyakorlatot megfigyeltük.  

Nagyrabecsülésünket és elismerésünket szeretnénk kifejezni minden, e kézikönyv létrejöttéhez hozzájáruló 

tanár tudása és hozzáértése iránt. Miközben saját szakmai fejlődésükön dolgoztak, megengedték, hogy 

óráikat mások meglátogassák és kiválasszák, valamint bemutassák a jó gyakorlat példáit. Ezúton szeretnénk 

gratulálni nekik innovatív tanítási ötleteikhez, és örömünkre szolgál, hogy ezeket publikálhatjuk és más 

tanárok számára is hozzáférhetővé tehetjük. Közreműködésük nélkül nem jöhetett volna létre ez a kézikönyv.  

Minden idegennyelv-tanárt arra buzdítunk, hogy használja ezt a könyvet mindennapi gyakorlatában, és 

reméljük, hogy szakmai életük gazdagabbá és kielégítőbbé válik általa, míg mindazok, akiknek mindeddig 

nem állt módjukban kipróbálni a formatív értékelést, talán kedvet kapnak belevágni a kalandba!  

Azt is reméljük, hogy olvasóink közreműködése révén a formatív értékelés és a tanítás formatív megközelítése 

gyakoribb alkalmazásra kerül az felsőoktatási idegennyelv-oktatásban.  

Élvezetes olvasást kívánunk, és mindenkinek azt javasoljuk, próbálja ki és alkalmazza kézikönyvünket, amikor 

és ahol csak lehetséges!  

 

A FAB csapat  
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1. OLYAN ÓRAI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE, AMELY AZ INTERAKCIÓT ÉS 

A FORMATÍV ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁT ÖSZTÖNZI  
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1. sz. jó gyakorlat              Cím: Próbáld meg, szagold meg, kóstold meg …  

Tevékenység célja: bemelegítés / új téma bevezetése / a tanulók belemerítése a célnyelvi kultúrába  

Szint: A1 – C2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: 

Eredeti élelmiszer vagy egyéb cikkek 

Nyelvi kompetencia: beszéd / olvasás   

Leírás 

A tanár orosz „Zefir” cukorkákat hoz be, melyek az óra alatti vetélkedés díjai lesznek majd. A cukorkát 
előzőleg már bemutatta, mint a poszt-szovjet országok népszerű csemegéjét. A tanulók érdeklődését ez 
igencsak felkeltette, és beismerték, hogy fogalmuk sincs, milyen íze lehet.   

 

Előnyök 

Azáltal, hogy a cukorkát behozta az órára, a tanár kifejezi, hogy komolyan veszi a tanulók igényeit. 
Ugyanakkor az adott ország / terület kultúrája még inkább méltóvá válik a felfedezésre, miközben egy 
adott kultúrára jellemző termékek nevének é meghatározásának ismétlése folyik. A lehetőség révén, hogy 
mindezt meg is érinthetik, könnyebben jegyzik meg a szókincset és váltanak megjegyzéseket, amely 
barátságosabb órai hangulatot eredményez, mert a fizikai nyelvi kontextusba való bemerítés nem csak 
verbális szinten történik meg.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /alternatívák 

• Bármely egyéb, ahhoz helyhez kapcsolódó dolog felhasználható, ahol a célnyelvet beszélik, 
különösen egy adott országra jellemző vagy a tanár tapasztalatához köthető dolgok, melyeket le 
kell írni,  

• A címkék, csomagoláson szereplő összetevők, szórólapok, reklámok, mozijegyek, buszjegyek, 
térképek stb. Révén is fejleszthetők az olvasott szövegértési készségek.  

 

Megfigyelés helye: orosz nyelvóra, Varsói egyetem (UW)  
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2. sz. jó gyakorlat  

Tevékenység célja: a tanulók belemerítése a célnyelvi kultúrába  

SZINT: A1 – C2 Anyagok / didaktikai 
segítség / kellékek: 
dalok 

Nyelvi kompetencia: beszéd / hallott szövegértés  

Leírás 

Az órák közi szünetben a tanulók spanyol nyelvű dalokat hallgathatnak.  

Előnyök 

Egyfajta bevezetés és belemerítés, emellett segít, hogy tanulók kellemesen és nyugodtan érezzék magukat.  

Megfigyelés helye: spanyol nyelvóra, Vytautas Magnus Egyetem (VMU) 

 

 

 

3. sz. jó gyakorlat                     Cím: Dobókocka  

Tevékenység célja: grammatikai struktúrák aktiválása / ismétlése / megerősítése   

Szint: A2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs 

Nyelvi kompetencia: beszéd / olvasás / hallott szövegértés / írás   

Leírás 

3-5 fő csoportokban végezhető tevékenység. Minden csoport kap egy darab papírt rajta igékkel azok 
infinitivus alakjában, egy dobókockát, és egy üres lapot. A csoport első tanulója az első igével kezdi és gurít 
egyet. A szám azt jelzi, milyen számban és személyben kell ragoznia az adott igét ( 1- yo, 2 – tú, 3 – ella, 
stb., Presente de Indicativo igeidőben). A dobó közli válaszát, a csoport pedig eldönti, hogy az helyes-e. Az 
elfogadott választ leírják az üres lapra. Utána a többiek ugyanígy követik a papíron szereplő többi igével. 
Miután végeztek, a válaszaikat tartalmazó lapot odaadják a tanárnak.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /alternatívák 

Ezt a tevékenységet más igeidőkkel vagy igei struktúrákkal is lehet használni (Indefinido, Imperfecto, stb.) 

 

Megfigyelés helye: spanyol nyelvóra, Varsói egyetem (UW)   
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4. sz. jó gyakorlat    

Tevékenység célja: Bemelegítés / új téma bevezetése / lexikai struktúrák aktiválása / grammatikai 
struktúrák aktiválása / lexikai struktúrák ismétlése vagy megerősítése / grammatikai struktúrák ismétlése 
vagy megerősítése / olvasott szövegértés / hallott szövegértés 

 

Szint: A2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: Tankönyv  

Nyelvi kompetencia: beszéd / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / íráskészség   

Leírás 

Az óra nyelve a svéd volt. Mind a tanár, mind a tanulók csak a célnyelvet használták egész órán, A2 
szinten. Egyetlen kérdés, instrukció vagy megjegyzés sem hangozhatott el a tanulók anyanyelvén.  

A feladatokat megfelelő nyelvi szinten végezték, így a tanulók észrevétlenül is tanulhattak. Más szavakkal 
a tanár nagyon elemi mondatokat használt, melyeket sokszor el is ismételt. Az órához szükséges nyelvezet 
szintén A2 szintű volt (a tanár ezen a szinten készítette elő a szituációkat). Így mindennek a svéd mint 
célnyelv volt a nyelve, ami csak az órán történt.  

 

Előnyök 

Az óra a tanulási célt szolgálta. Nem csak a tananyag, de az órai kommunikáció egésze is megfelelt az 
A2 szint nyelvi kimenetének.  

 

Megfigyelések / megjegyzések 

Az, hogy az órán minden interakció (nem csak a tankönyvi anyag) a tanulás célját szolgálja, ügyesen nyújt 
lehetőséget arra a diákoknak, hogy észrevétlenül még sokkal többet tanulhassanak.  

 

Megfigyelés helye: svéd nyelvóra, Varsói egyetem (UW)   

 

 

5. sz. jó gyakorlat    

Tevékenység célja: a tanulók belemerítése a célnyelvi kultúrába   

Szint: B1 

Nyelvi kompetencia: beszéd / hallott szövegértés   

Leírás  

Az órák közti szünetben a tanár a zongorához ül és olasz dalokat kezd énekelni, és arra bátorítja a 
tanulókat, hogy énekeljenek vele. Ez bevezetésül szolgál a célnyelvi kultúrába és a belemerülés 
lehetőséget kínálja, emellett pedig segít, hogy a tanulók kellemesebben és kényelmesebben érezzék 
magukat.  

 

Megfigyelés helye: olasz nyelvóra , Vytautas Magnus Egyetem (VMU)  



 

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         

41 

 

 

 

6. sz. jó gyakorlat                       Cím: Ültetés  

Tevékenység célja: bemelegítés  

Szint: B1 +  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: 
nincs 

Nyelvi kompetencia: írás/beszédkészség  

Leírás 

Az óra elején a következőképpen történik az ülésrend kialakítása: bemelegítésként a tanulóknak egy szót 
kell összekötniük egy képpel, majd eljátszani a szót a többieknek, akik kitalálják, mi az.  

 

Előnyök 

A diákokat arra ösztönzi, hogy aktívabban vegyenek részt az órán. 

 

Megfigyelés helye: spanyol nyelvóra, Varsói egyetem (UW)   

 

 

 

7.sz. jó gyakorlat  

Cím: Óra eleji bemelegítő páros munka  

 

Tevékenység célja: Bemelegítés  

Szint: B2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs 

Nyelvi kompetencia: beszéd   

Leírás  

A tanulók beszéltetésére párokban gyorsan be kell melegíteniük (mindennapi, aktuális témák gyors 
megbeszélésével), pl. „Láttad a hírekben Franciaországot? Mi történt tegnap?”  

 

Előnyök  

Nyugodt környezetben (= párokban) való megszólalás  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Témák változtatása (különféle mindennapi témákról való csevegés) 

 

Megfigyelések / Megjegyzések  

Különösen kezdőbb szinteken, ez az eszköz hasznos lehet a tanulók szóra bírására.  

 

Megfigyelés helye: angol nyelvóra, Vytautas Magnus Egyetem (VMU)  
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8. sz. jó gyakorlat            Cím: Együttműködő munka vegyes képességű csoportokban  

Tevékenység célja: egyéb/ kooperációs készségek  

Szint: B2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

Autentikus szakmai esetek  

Nyelvi kompetencia: beszéd / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / íráskészség   

Leírás  

Annak ellenére, hogy a legtöbb kurzusnak megvan a maga KER szintje, ezt nem követik szigorúan, és a 
vegyes szinteken lévő tanulók lehetnek egy-egy csoportban. A legtöbb feladatot – akár írásban, akár 
szóban – párokban vagy nagyobb csoportokban végzik.  

 

Előnyök 

A pármunkának köszönhetően a tanulók előtt számtalan lehetőség nyílik, hogy maguk és társaik nyelvi 
szintjét és tanulási folyamatait értékeljék és tanulhassanak egymástól; a haladóbbak segítenek a kevésbé 
haladóknak, és mindkét csoport értékes tapasztalatot nyer az együttműködésből.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok 

Bármely szinten alkalmazható  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Turkui Egyetem (TUAS)  

 

 

9. sz. jó gyakorlat   

Tevékenység célja: Bemelegítés / új téma bevezetése   

Szint: B2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

tea filterek, csészék, teáskanalak, teáskanna  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

Ez a tevékenység egy olyan csoportban zajlott, amelyben a diákok többsége kínai volt, a tanár pedig 
szociálpszichológiai témát kívánt bevezetni a kurzus elején, úgy, hogy a társadalmi szerepek 
terminológiáját a tea kínálásán és a teázáson keresztül igyekezett elmagyarázni. A tevékenység fő célja 
a téma bevezetése volt tehát, ám plusz előnyként barátságosabb és bensőségesebb hangulatot teremtett, 
valamint lehetőséget nyújtott két látszólag nagyon eltérő kultúra, mint a kínai és a magyar 
hasonlóságainak tudatosítására is.  
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Előnyök  

• barátságos, kellemes hangulat teremtése; 

• rávilágít a kultúrák közötti hasonlóságokra. 

Kockázatok / hátrányok /gyengeségek  

• mindehhez tea filtereket, csészéket, 
kanalakat, kannát, stb. kell biztosítani, 
ami nehéz, ha sok tanuló van a 
csoportban.  

Megfigyelés helye: angol nyelvóra, Pécsi Tudományegyetem (PTE)  

 

10. sz. jó gyakorlat 

Cím: Betegfelvétel  

 

Tevékenység célja: hallott szövegértés / beszédgyakorlás / szakmai terminológia   

Szint: B2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: regisztrációs űrlap  

Nyelvi kompetencia: beszéd / hallott szövegértés   

Leírás  

A tanulók kapnak egy-egy kórházi felvételi űrlapot a betegre vonatkozó kérdésekkel. Párokban 
dolgoznak; egyikük a beteg, másikuk az ápoló. Végigveszik a kérdéseket; az ápoló kérdez, a beteg 
válaszol. A válaszokat szóban is közölhetik, de le is írhatják. Utána megcserélik a szerepeket, hogy 
mindenki lehetőséget kapjon mindkét szerepben kipróbálni magát. A válaszok kitalált adatokon 
alapulnak, így senkinek nem kell személyes információkat megosztania magáról. Feladat közben a 
tanulóknak ügyelniük kell a betegfelvétel helyes menetére, és a megfelelő terminológiára is.  

 

Előnyök 

A tanulóknak lehetősége nyílik szakmai szituációban, szakmai 
terminológia alkalmazásával gyakorolni a beszédet.  

Kockázatok / hátrányok 
/gyengeségek 

Ha a tanulók nincsenek birtokában a 
megfelelő terminológiának, az 
eredmény kevésbé lesz kielégítő.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok 

A tanulók a kérdések megfogalmazását is gyakorolhatják, ha maguk írnak kérdéseket. A felvételi űrlapot 
másféle, specifikusabb szituációkra is lehet alkalmazni, pl. operáció előtt.  

 

Megfigyelés helye: szakmai angol nyelvóra, Turkui Egyetem (TUAS)   

 

11. sz. jó gyakorlat                Cím: Stroke animáció   

Tevékenység célja: Bemelegítés / új téma bevezetése / hallott szövegértés / videó értelmezése / 
szakszókincs / egyéb  

 

Szint: B2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: videó  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / hallott szövegértés   
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Leírás  

A tanulók megnéznek egy rövid, angol nyelvű videót egy orvosi esetről (stroke), utána pedig megbeszélik 
a bemutatott főbb pontokat. Az animáció az eset audiovizuális feldolgozását mutatja be, a vonatkozó 
orvosi terminológiával együtt. Ez bevezetésként szolgál az óra témájához, és megkönnyíti egy nehéz téma 
megértését.  

 

Előnyök  

Az auditív és vizuális stílusú tanulók sokat profitálhatnak a nem 
szöveg alapú médiumból.  

Kockázatok / hátrányok 
/gyengeségek 

A videó tartalmának helyesnek és az 
órán (jogi értelemben) 
felhasználhatónak kell lennie.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok 

Bármely, témába vágó kisfilm vagy animáció használható egy-egy téma bevezetésére, vagy óra végi 
ismétlésre. A tanulók szövegértési kérdéseket is kaphatnak, melyeket filmnézés közben kell 
megválaszolniuk.  

 

Megfigyelés helye: szakmai angol nyelvóra, Turkui Egyetem (TUAS)   

 

12. sz. jó gyakorlat                       Cím: jogi angol   

Tevékenység célja: Bemelegítés / új téma bevezetése   

Szint: C1  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: a tanár által 
biztosított szöveg, szalvéták  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés   

Leírás  

A kurzus jogi angol szaknyelv. A megfigyelt óra témája a „szalvéta-szerződés” volt, ami annyit tesz, hogy 
minden, amit írásba foglalnak és aláírnak bármilyen felületen, az jogilag kötelez. Az óra témája 
alapvető a jogi tanulmányokban, és az óra az e kontextusban használatos, specifikus angol nyelvezetre 
koncentrált.  

A tanár minden tanulónak adott egy-egy szalvétát (előzetes bejelentés nélkül), és felkérte őket, hogy kis 
csoportokban vitassák meg angolul, mi mindenre lehet egy szalvétát használni. A tanulók ezután az egész 
csoporttal is megosztották ötleteiket.  

 

Előnyök  

A tanulók érdekes és szórakoztató módon fordulhatnak az óra egyik központi jogi témája és nyelvi 
anyaga felé.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   
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2.  TANULÁSI CÉLOK KITŰZÉSE, ÉS AZ EGYES TANULÓK 

HALADÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE EZEK FELÉ A CÉLOK FELÉ 

 

13. sz. jó gyakorlat                        Cím: Kilépőkártyák 1   

Tevékenység célja: lexikai struktúrák ismétlése / megszilárdítása   

Szint: A1-C2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs 

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

Az óra végén minden tanulónak mondania kell legalább egy lexikai elemet, amely új volt számára. Olyan szót 
/ kifejezést nem mondhatnak, amelyet egy társuk már említett. Miután összegyűjtötték az új lexikai elemeket, 
tanulóknak egyszerű nyelven el kell magyarázniuk az újonnan elsajátított szókincs elemeit.  

 

Előnyök  

Ez a tevékenység a rövid távú memóriát fejleszti, és megerősítést nyújt a 
szókincstanulás folyamatában. Különösen hasznosnak bizonyul, ha 
szaknyelv, pl. üzleti vagy jogi szaknyelv tanulásáról van szó, mely 
komplex terminológiát alkalmaz.  

Kockázatok / hátrányok 
/gyengeségek  

Amikor a tanulóknak váratlanul 
kell felidézniük az újonnan 
elsajátított szókincset, 
előfordulhat, hogy a memóriájuk 
„leblokkol”.  

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

 

14. sz. jó gyakorlat                       Cím: Add tovább a bombát   

Tevékenység célja: Bemelegítés / lexikai struktúrák aktiválása   

Szint: A1 – C2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

bomba alakú stopper  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / hallott szövegértés   

Leírás  

Ez a bemelegítő feladat a szókincs ismétlésére használható az óra elején. A tanár egy bomba alakú stoppert 
használ (a „Pass the Bomb” vagy „Tick Tack Bumm” nevű társasjátékhoz kapható). Egy bizonyos idő eltelte 
után a „bomba” robbanásszerű hangon szólal meg. Az első tanuló megkapja a bombát, melyet csak akkor 
adhat tovább a következőnek, ha mond egy szót vagy kifejezést az előző óra anyagából, amely megfelel a 
tanár által közölt feltételeknek (pl. egy bizonyos témakörbe tartozik). Ha a bomba „felrobban” új kör 
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kezdődik. A tanár is részt vesz a „versenyben”.  

Megfigyelés helye: Francia nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

15. sz. jó gyakorlat                     Cím: Arra szavazok, hogy …   

Tevékenység célja: grammatikai struktúrák aktiválása / lexikai struktúrák ismétlése vagy 
megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása 

 

Szint: A1 – C1  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: íráskészség   

Leírás  

A következő három állítás került a táblára:  

1. Értem, hogyan kell használni a …., és a többieknek is el tudom magyarázni.  

2. Értem, hogyan kell használni a …., de több gyakorlásra van szükségem. 

3. Még nem értem, hogyan kell használni a …..  

Az óráról távozóban a tanulóknak pipát kellett tenniük a mellé az állítás mellé, ami leginkább 
leírta, hogy mennyire sajátították el az adott anyagot.  

 

Előnyök  

• A tanulókat önreflexióra ösztönzi és saját tudásuk objektív értékelésére.  

• Cselekedtető módszer (TPR) elemei; nagyon jó módja az óra befejezésének.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Ezt a feladatot bármilyen szinten alkalmazhatjuk, nem csak az óra végén, de közben is, pl. 
különböző álláspontok támogatására, szavazásra, stb. Az, hogy a tanulóknak fel kell állniuk, a 
táblához sétálni és írni rá valamit, változatosabbá teszi az órát. Ráadásul a kinesztetikus 
stílusú tanulók is kapnak némi plusz ösztönzést.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Vytautas Magnus Egyetem (VMU)   

 

 

16. sz. jó gyakorlat                     Cím: Ünnepélyesen ígérem ...   

Tevékenység célja: lexikai struktúrák aktiválása / grammatikai struktúrák aktiválása / lexikai struktúrák 
ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / olvasott 
szövegértés / hallott szövegértés / videó megértése / egyéb  

  

 

Szint: B1 – C2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

Választható tevékenységek listája  
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Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / íráskészség   

Leírás  

A tanév elején a tanár felsorol 10 feladatot a tanulóknak (pl. egy orosz film megtekintése eredeti nyelven, 
egy novella / cikk elolvasás, egy orosz szerző színdarabjának megtekintése, egy fontos orosz személyiség 
életrajzának elkészítése, 3 orosz étel megkóstolása, 5 orosz dal meghallgatása, stb.) Aki a 10-ből hetet 
elvégez, az jobb jegyet kap év végén.  

A tanulók a tanárral közösen eldöntik, hogy hogyan igazolhatják egy-egy feladat elvégzését (pl. film vagy 
könyv esetén számoljanak be róla szóban vagy írásban; ételkóstolás – fényképek és kritika feltöltése az 
Instagramra, stb.), és kitűzik a határidőket.  

Aki vállalja a feladatok elvégzését, annak posztert is kell készítenie róla, melyen a feladatokat a neki tetsző 
módon mutatja be / igazolja (fényképekkel, rajzokkal, leírással). Ha beleegyezik, a posztereket a teremben 
is kiállítják.  

 

Előnyök  

Ez a feladat túlmutat a tantermi kereteken és a kurzus szigorúan véve nyelvi területén. Arra sarkallja a 
tanulót, hogy önállóan próbálja megismerni a célnyelvi kultúrát, anélkül, hogy a tanár megerősítené a feladat 
tartalmát (pl. a híres ember nevét vagy a könyv címét). 

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Nyelvi szinttől függően változtatható a feladatok száma és nehézsége. Csoportmunkában is végeztethető.  

 

Megfigyelés helye: Orosz nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

17. sz. jó gyakorlat   

Tevékenység célja: grammatikai struktúrák aktiválása / grammatikai struktúrák ismétlése vagy 
megszilárdítása 

 

Szint: A1  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / íráskészség  

Leírás  

Ez a feladat a személyes információk kontextusában lehet hasznos, vagyis egymás kereszt- és 
vezetéknevének, nemzetiségének, életkorának, stb. megtudakolásában.  

1. lépés: Minden tanuló kap egy hiányos párbeszédet, amelyet ki kell egészítenie. Ekkor a tanulók önállóan 
dolgoznak.  

2. lépés: Párokban kicserélik gondolataikat. Ha kérdésük vagy problémájuk van, használhatják a jegyzeteiket 
vagy a tankönyvet, illetve megkérdezhetik a tanárt is. Ha mindenki elkészült, néhány vagy akár több tanuló 
felolvassa párbeszédét az egész csoport előtt. Kétszer olvassák fel a párbeszédet, hogy lehetőségük legyen 
megmagyarázni a problémás vagy kétséges kérdéseket.  

3. lépés: ezután a tanulók újra párokba állnak, és kettesben eljátsszák a dialógusokat akár saját, valós 
adataikkal (név, nemzetiség, stb.) vagy valaki máséival, akinek a bőrébe szeretnének bújni. Itt már kevesebb 
olvasás történik, inkább a beszédre koncentrálnak.  

4. lépés: A feladat utolsó lépéseként a tanulók 2-3 társukkal is párbeszédet folytatnak. Ezeket a tanár 
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moderálja előre elkészített handout révén, amelyen megtalálhatják, milyen információkat kell megszerezniük 
társaiktól a párbeszéd során. A tanulóknak olyan kifejezéseket is be kell építeniük , amelyek természetesebbé 
teszik a társalgást, mint pl. „spontán” szívességet kérni, megkérni a partnert, hogy ismételjen meg vagy 
betűzzön valamit, megköszönni egymásnak a beszélgetést.  

Megfigyelés helye: Spanyol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

 

 

18. sz. jó gyakorlat   

Tevékenység célja: grammatikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása  

Szint: A2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

PowerPoint prezentáció  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

A tanár kivetítőn sorban, egyenként mellékneveket jelenít meg. A tanulók közép- illetve felsőfokba teszi őket. 
A nehezebbeket, vagy amelyekkel a diákoknak problémája támad, a táblára is felírják. Ez a feladat az 
előző órán vett nyelvtani anyag ismétlésére szolgál, és kb. 4 percet vesz igénybe. A feladat első lépése után 
a társértékelés egyik eleme jelenik meg egy rövid teszt formájában, az épp átismételt anyagból. Ha 
elkészültek, a tanulók tesztet cserélnek a párjukkal, és kijavítják azt, ami kb. 3 perc. Ezután a tanár úgy 
igazolja a válaszokat, hogy felolvastatja őket, és ahol nehézséget tapasztal, azt tisztázza. A kijavított tesztek 
ezután visszakerülnek tulajdonosukhoz.  

 

Előnyök  

Ez a tevékenység hatékonyan méri a tanulói haladást. A tanulók esélyt kapnak, hogy ellenőrizzék, mennyire 
emlékeznek az előző óra anyagára. A társértékelés elemei is megjelennek.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Bármely nyelvtani anyag ismétlésére használható.  

 

Megfigyelés helye: Orosz nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

19. sz. jó gyakorlat                        Cím: Tapéta  

Tevékenység célja: Bemelegítés / új téma bevezetése / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / videó 
megértése  

 

Szint: B1-től  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: egy nagy, falra szegezett, 
fehér papírlap  
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Nyelvi kompetencia: beszédkészség / íráskészség   

Leírás  

Kérjük meg a tanulókat, hogy jelenítsék meg vizuálisan a tanultakat. Tegyünk egy nagy ív fehér papírt a 
falra, és buzdítsuk őket ara, hogy írjanak rajzoljanak rá valamit, amire az adott témából emlékeznek. Bármit 
írhatnak: személyes véleményüket, tényeket, asszociációikat, a témával kapcsolatos ötleteiket, stb.  

 

Előnyök  

A tanulók olyan ötletekkel is előállhatnak, amelyekre a tanár nem is gondolt.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

ha úgy tűnik, hogy valamilyen területet a tanulók nem értenek, a tanár kielemezheti azt az adott problémát, 
hogy megérthesse, mi vele a probléma.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Pécsi Tudományegyetem   

 

20. sz. jó gyakorlat   

Tevékenység célja: Bemelegítés / új téma bevezetése / olvasott szövegértés / hallott 
szövegértés / videó megértése  

 

Szint: B1-től  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / íráskészség   

Leírás  

A tanulók egészítsék ki a következő mondatokat: 

Ma  

1. Megtanultam, hogy...  

2. Kezdek kíváncsi lenni… 

3. Örülök a … 

4. Többet kell dolgoznom a… 

 

Előnyök  

A tanulók összegezhetik a tanultakat és reflektálhatnak rájuk.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

A mondatokat a nyelvtanítás/nyelvtanulás aktuális területeihez lehet igazítani.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem   

 

21. sz. jó gyakorlat   
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Tevékenység célja: lexikai struktúrák aktiválása / lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása   

Szint: B2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

Keynote Upper-Intermediate, Unit 9, Doodlers, unite! 

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / íráskészség  

Leírás  

Páros munka. A tanuló: főnök; B tanuló: alkalmazott.  

Mond a főnök, mind a beosztott megnézte a Doodlers, unite! c. TED prezentációt házi feladatként. Az 
alkalmazott feladata, hogy a prezentáció legfontosabb pontjait összefoglalja és beszámoljon róluk a 
főnöknek, és meggyőzze róla, hogy érdekes és hasznos volt. A főnököt azonban nem lehet könnyen 
meggyőzni; neki kiegészítésként plusz nehéz kérdéseket kell feltennie az alkalmazottnak.  

A feladat:  

1. Felkészülés: egyéni munka, jegyzetelés, összefoglalás (5-7 perc) 

2. A párbeszéd lefolytatása: páros munka (10-12 perc) 

3. A feladat értékelése: 3 különböző színű lap jelzi, hogy a feladat sikeresen teljesült-e, és a beosztott meg 
tudta-e győzni a főnököt (zöld lap), részben járt sikerrel (sárga lap), vagy egyáltalán nem sikerült (piros lap).  

4. Az egész csoport megvitatja a feladat előnyeit, nehézségeit és problémáit, és megosztják egymással 
konklúzióikat és ötleteiket. (10 perc) 

 

Előnyök  

• Az előző órákon tanult lexikai struktúrák aktiválása és ismétlése, 

•  Minden tanulót bevon a feladatba, 

• Több kompetenciaterület gyakorlása: írás, beszédkészség, gondolatok szervezése, kérdésfeltevés, 
vitakészség.  

 

Megfigyelések / megjegyzések  

A tanulók élvezték a feladatot. Kihívást intézett eléjük, de ennek megfelelő sikerélményt is hozott.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem   

 

 

 

22. sz. jó gyakorlat                      Cím: Célok meghatározása   

Tevékenység célja: célok kitűzése / egyéb  

Szint: B2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

autentikus szakmai esetek  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / hallott szövegértés   
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Leírás  

A nyelvórák egyik kezdőpontja a tanulási célok világos meghatározása, akár szóbeli kifejtéssel, akár pl. dián 
bemutatva. Minden kurzus, sőt akár minden egyes óra tanulási céljait közlik és megbeszélik a tanulókkal. A 
kurzus vagy óra végén hasznos visszatérni a kitűzött célokra, és értékelni, hogy elérték-e őket.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Turkui Egyetem (TUAS)  

 

 

23. sz. jó gyakorlat                    Cím: Összefoglaló labdajáték   

Tevékenység célja: Bemelegítés / lexikai struktúrák aktiválása / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / 
videó megértése  

 

Szint: B2-től  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

bármi, amit labdaként körbe lehet dobálni  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

Egy adott téma után (olvasás, hallgatás, megbeszélés) használhatjuk ismétlő tevékenységként. Körbedobáljuk 
a labdát, és aki elkapja, annak mondania kell egy ötletet, egy szót, tényt, vagy gondolatot, ami eszébe jut az 
órán megbeszéltekből. 

 

Előnyök  

Szórakoztató módja az ismétlésnek.  

Kockázatok / hátrányok /gyengeségek  

A félénkebb diákok idegesek lehetnek.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Szókincs elemeinek felidézésére vagy az óra kezdetén a meglévő tudás felelevenítésére is használhatjuk.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Pécsi Tudományegyetem   
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3. A KÜLÖNFÉLE TANULÓI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ, 

VÁLTOZATOS OKTATÁS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA 

 

24. sz. jó gyakorlat            Cím: Keresztrejtvény, memória és helyesírási verseny    

Tevékenység célja: lexikai struktúrák aktiválása / grammatikai struktúrák aktiválása / lexikai struktúrák 
ismétlése vagy megszilárdítása  

 

Szint: A1 – C2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: 12-szavas, pármunkára 
készített keresztrejtvény minden tanuló számára / keresztrejtvény-készítő 
szoftver vagy weboldal  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / hallott szövegértés / íráskészség  

Leírás  

1. Készítsünk pármunkára alkalmas keresztrejtvényt keresztrejtvény-készítő szoftver vagy weboldal 
használatával (pl. a Crossword Makerrel a Oxford University Press Teachers’ club weboldalon).  

2. A tevékenység előtt bizonyosodjunk meg róla, hogy mindenki tudja, hogyan kell egy keresztrejtvényt 
kitölteni, és ismételjük át a vízszintes és függőleges kifejezéseket.  

3. Osszuk párokba a csoportot (A és B tanulókra), és osszuk ki mindenkinek a megfelelő rejtvényt. 
Magyarázzuk el, hogy mindenki egy félig kitöltött rejtvényt kapott, és az a cél, hogy együtt töltsék ki 
teljesen.  

4. Írjunk két példát a táblára arra, hogy milyen kérdéseket kell feltenniük egymásnak, pl.: Mi a vízszintes 
3-as? / Mi a függőleges 6-os? Emeljük ki, hogy nem mondhatják meg az adott szót, csak 
megmagyarázhatják vagy utalhatnak rá, hogy a másik kitalálja.  

5. Mielőtt elkezdenék, menjenek oda egy másik tanulóhoz, aki ugyanolyan felet kapott (A az A-hoz, B a 
B-hez), és ellenőrizzék, hogy minden szót értenek-e saját fél keresztrejtvényükben.  

6. Miután minden tanuló meggyőződött róla, hogy minden szót ismer-e, hagyjunk időt a pároknak (A és 
B), hogy felváltva kérdezzék egymást, és kitöltsék a rejtvényüket (10-15 perc). Amikor befejezték, a 
rejtvények összehasonlításával ellenőrizhetik a megoldást.  

7. Győződjünk meg róla, hogy mindenki összehasonlította a keresztrejtvényét, és közöljük a tanulókkal, 
hogy most egy vetélkedőben / versenyben fognak részt venni, amely a memóriájukat veszi igénybe.  

8. Kérjük meg őket, hogy készüljenek fel arra, hogy a rejtvényben szereplő mind a 12 szót emlékezetből 
leírják egy papírra. Emeljük ki, hogy egyikük írja, míg a másik mondja a szavakat, és a 
helyesírásukban segít. Az nyer, aki először írja le az összes szót hibátlanul. Amint az első páros 
elkészül, felkiáltanak: „Állj!”. A többieknek adhatunk még 30 másodpercet, hogy megállapítsuk, kik 
lesznek a dobogósok.  

9. Ezután a párok cseréljék ki listájukat egy másik párral, és ellenőrizzék szomszédaik helyesírását. 
Minden helyesen leírt szó 1 pontot ér. Ezután ráírják az összpontszámot , és még valamilyen, társaik 
munkáját értékelő megjegyzést (pl. Szép volt! Figyeljetek oda a helyesírásra!, stb.).  

 

Előnyök 

• A tanár alkalomra szabható keresztrejtvényeket készíthet 

Kockázatok / hátrányok 
/gyengeségek  

• A páros keresztrejtvény 
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az adott anyag alapján (pl. az aktuális lecke 12 
legnehezebb, legújabb vagy leggyakrabban elírt szavát, 
amelyet gyakoroltatni akar).  

• A tanulók hangosan beszélgetnek, és mindenki lehetőséget 
kap, hogy gyakorolja beszédkészségét.  

• Minden tanuló be van vonva a feladatba.  

• Míg a tanulók el vannak foglalva, a tanár körbejár, és 
megfigyeli, mely szavak / lexikai struktúrák okoznak még 
mindig nehézségeket a diákoknak.  

• A keresztrejtvények azzal az előnyel is rendelkeznek, hogy 
különböző tanulási stílusok számára is vonzók. A vizuális 
tanulóknak, akik sokszor nagyon jó feladványmegoldó 
képességekkel rendelkeznek, bizonyosan nagyon kielégítő, 
ha sikerül megoldani. Az auditív tanulóknak, akik 
rendszerint élvezik a lépésről lépésre történő érvelést, 
szintén hasznára válhatnak a rejtvény megfejtésének 
egymást követő lépései.  

megoldása időrabló tud lenni, 
ezért nagyon fontos 
megkezdése előtt ellenőrizni, 
hogy mindenki jól érti-e a saját 
szavait, és előre megtanítani, 
mit mondhatnak vagy tehetnek, 
hogy segítsenek kitalálni 
partnerüknek a szavakat (pl. 
megadni a szófajt, 
szinonimákat, ellentéteket vagy 
gyakori kollokációkat, stb.).  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Kezdőbb szinteken vagy gyengébb tanulók esetében a kár mutogatás is alkalmazható a rejtvényben szereplő 
szavak meghatározásának kiegészítésére.  

 

Megfigyelések / megjegyzések  

A páros keresztrejtvény kitűnő megoldás az ismétlésre úgy, hogy az ne legyen unalmas, és hasznos bizonyos 
grammatikai struktúrák (például vonatkozó névmások / vonatkozó szerkezetek) és az aktuálisan tanult 
szókincs gyakorlására.  

A memória és helyesírási verseny nagyon szórakoztató volt, a tanulókat igencsak motiválta, hogy egyszerre 
kell gyorsan és hiba nélkül leírniuk a szavakat, ha meg akarják nyerni a versenyt.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)  

 

25. sz. jó gyakorlat                       Cím: Ismétlés lépésről lépésre   

Tevékenység célja: Bemelegítés / lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák 
ismétlése vagy megszilárdítása 

 

Szint: A1 – A2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

papír cetlik, kérdőívek  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

1. lépés: A tanár cetliket oszt ki rajtuk teljes, személyes jellegű kérdésekkel mint pl. becenév, háziállat, cím, 
szülőhely, hobbik, stb. A tanulók válaszolnak a kérdésekre (frontális munka). Pl. Van beceneved? Van kisállatod? 
Egyedül laksz, vagy van lakótársad? Mit szeretsz csinálni szabadidődben?  

2. lépés: A tanár újabb cetliket oszt ki, rajtuk csak az előző kérdésekre utaló kulcsszavakkal. A tanulók most 
ennek alapján teszik fel a megfelelő kérdéseket (csoportmunka). Pl. BECENÉV – Van beceneved? Mi a 
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beceneved? Tetszik a beceneved? / KISÁLLAT – Van kisállatod? Milyen állatod van? Hány macskád van? Mi a 
neve? stb.  

3. lépés: a tanár most kérdőíveket oszt ki az előző témáról. A tanulók körbejárnak, és egyszerre egyvalakivel 
kikérdezik egymást (páros munka). Az adott tanuló szintjétől függően a kérdőív tartalmazhat csak 
kulcsszavakat (mint például KISÁLLAT / HOBBI / LAKÓHELY stb.), kulcsszavakat teljes kérdésekkel együtt (pl. 
TELEFON: Milyen márkájú a telefonod?), vagy akár kulcsszavakat és kiegészítésre szoruló kérdéseket (pl. 
TESTVÉREK: Neked van …?) stb.  

Előnyök  

Könnyen adaptálható bármilyen anyaghoz, fokozatosan növekvő komplexitás és 
egyre nagyobb választási lehetőség, többféle munkaformát igényel, 
differenciálható.  

Kockázatok / 
hátrányok 
/gyengeségek  

Gondoskodjunk róla, 
hogy a kérdések újak és 
/vagy érdekesek 
legyenek a tanulók 
számára – előfordulhat, 
hogy nem szívesen 
válaszolnak századszor 
is ugyanarra a kérdésre 
(pl. Hogy hívnak?) 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Ezt a technikát gyakorlatilag bármilyen korábban vett anyag ismétlésére vagy rögzítésére lehet használni, 
legyen az grammatikai struktúra (mint pl. a fenti példákban a birtokviszony) vagy szókincs (egy adott 
témakörben, pl. személyes információk), valamint kommunikáció a való életben (személyes információk cseréje 
ismeretlen partnerrel).  

 

Megfigyelés helye: Magyar nyelvóra, Pécsi Tudományegyetem (PTE)   

 

 

 

26. sz. jó gyakorlat              Cím: Információk párosítása   

Tevékenység célja: Bemelegítés / lexikai struktúrák aktiválása   

Szint: A1-A2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: papír cetlik  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / hallott szövegértés   

Leírás  

A tanár előkészített egy listát különböző országokról, és egy másikat az ezekről az országokról élő 
sztereotípiákról. A tanulóknak össze kellett párosítaniuk az országokat és a sztereotípiákat. Az információ 
nyelvezete megfelelt a szintjüknek. Új szókincsre tehettek szert: országok, nemzetiségek, néhány alapvető 
tény az illető országokról. Multikulturális csoportként egyetérthettek vagy ellenkezhettek a rájuk vonatkozó 
sztereotípiákkal.  

 

Előnyök  

A tanulók megtanulják kifejezni a véleményüket, új információkat tudhatnak meg. Igen lelkesek voltak, amikor 
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saját véleményüket kellett közölniük.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Ez a módszer számos más témával is alkalmazható.  

 

Megfigyelés helye: Magyar nyelvóra, Pécsi Tudományegyetem (PTE)   

 

 

 

 

27. sz. jó gyakorlat                        Cím: Olaszos gesztusok   

Tevékenység célja: videó megértése   

Szint: B1-B2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

Az „I gesti italiani” c. videó https://www.youtube.com/watch?v=JT-LeO4RrG8 

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / hallott szövegértés   

Leírás  

Egy, az olasz kultúráról és életről szóló óra során a tanulók megnéznek egy videót az olasz gesztusokról. A 
tanár elmagyarázza minden gesztus jelentését, és azok gyakorlására hívja fel a tanulókat. Utána a 
gesztusokkal együtt el kell ismételniük a filmben hallott kifejezéseket is.  

 

Előnyök  

A tanulók az olasz kultúra egyik informális aspektusát fedezhetik fel.  

 

Megfigyelések / Megjegyzések  

Ajánlás: a tanulók akár egy párbeszédet is eljátszhatnak a tanult gesztusok segítségével.  

 

Megfigyelés helye: Olasz nyelvóra, Pécsi Tudományegyetem (PTE)   

 

28. sz. jó gyakorlat                    Cím: „Ellentmondás” TV talk show   

Tevékenység célja: lexikai struktúrák aktiválása / grammatikai struktúrák aktiválása / lexikai struktúrák 
ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / olvasott 
szövegértés / hallott szövegértés / beszéd aktiválása / egyéb  

  

Szint: B1-B2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

Ellentmondásos vitatémát vet fel a tanát, és minden tanulót felkér, hogy vegyen részt egy tévéműsorban. 
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Kapnak némi információt az eljátszandó szerepről, és kb. 5 percet kapnak a felkészülésre. A feladat 
rengeteg lehetőséget biztosít a beszédre, mivel minden tanuló konkrét szerepet játszik, el kell mesélnie saját 
élettörténetét, és világos érvekkel kell előállnia az adott téma mellett vagy ellen. A vita tárgya bármilyen 
ellentmondásos és releváns téma lehet.  

Előnyök  

 spontán beszédkészség gyakorlása  

 új szókincs aktivizálása  

 funkcionális nyelv (pl. egyetértés / egyet nem értés kifejezései) gyakorlása  

Kockázatok / 
hátrányok 
/gyengeségek  

Ha sok tanuló vesz 
részt a vitában, 
fennáll az esélye, 
hogy a félénkebbek 
nem csatlakoznak 
hozzá. Ilyenkor kisebb 
csoportokban 
dolgozni jobb 
megoldás lehet.  

 

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

A feladat után a tanulók kitölthetnek egy önértékelő űrlapot is arról, hogy mennyire jól vagy rosszul vettek 
részt a vitában, meg is indokolva véleményüket (névtelenül is tehetik, majd később odaadhatják a tanárnak, 
aki utána kielemezheti a tanulók önértékelését).  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

 

29. sz. jó gyakorlat               

Cím: Minden tanuló aktivizálása, perszonalizáció  

 

Tevékenység célja: Bemelegítés / új téma bevezetése   

Szint: B2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: Film: 50 dolog, amit meg kell tenned, 
mielőtt meghalsz 

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / íráskészség   

Leírás  

Mielőtt a tanulók megnéznék az „50 dolog, amit meg kell tenned, mielőtt meghalsz” című filmet, a filmmel 
szembeni várakozásaikról kell beszélniük. Párokban dolgozva listát állítanak össze olyan dolgokból, 
amelyeket véleményük szerint másoknak is ki kellene próbálniuk. Utána megosztják a csoporttal, hogy a 
társuk mit javasolt.  

 

Előnyök  

A tanulóknak aktívan kell figyelniük (közben időnként jegyzetelnek is) és 
részletesen meg kell jegyezniük, amit a másik mond, hogy utána 
részletesen beszámolhassanak róla a csoport egészének is; szívesen 

Kockázatok / hátrányok 
/gyengeségek  

Időigényes tevékenység – 
nagyobb csoportokkal az utolsó 
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beszélnek saját tapasztalataikról. Azt is megfigyelhetik, hogy vajon 
minden érthető volt-e, amit elmondtak. Mindenkinek a párjáról kell 
beszélnie – így minden tanuló be van vonva a beszédtevékenységbe. 

lépés sokkal tovább tarthat, így 
csak néhány tanulónak van 
alkalma megszólalni. Azonban az 
óra során a későbbiekben hasonló 
feladatot lehet elvégezni, hogy a 
többi tanulót is aktivizáljuk.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Kísérő feladatként (házi feladatként) a tanulók fórumbejegyzés formájában leírást készítenek egy 
tevékenységről, melyet véleményük szerint másoknak is ki kell próbálniuk. A következő órán elolvassák és 
kijavítják a többiek bejegyzését, és megszavazzák, hogy melyik tevékenységet szeretnék a legtöbben 
kipróbálni.  

 

Megfigyelések / Megjegyzések  

Ha ezt a feladatot rendszeresen alkalmazzuk, a tanulók kezdenek önálló kérdéseket feltenni és még 
jobban elmerülnek a párjukkal folytatott beszélgetésben, hogy beszámolhassanak róla a csoportnak.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

 

 

 

 

30. sz. jó gyakorlat                           Cím: Képes beszélgetés   

Tevékenység célja: lexikai struktúrák aktiválása / grammatikai struktúrák aktiválása / lexikai struktúrák 
ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása  

 

Szint: C1 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: képek  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

A tanár a következő kérdéseket írja fel a táblára:  

• Ki / mi látható a képen?  

• Miért készült a kép?  

• Ki készíthette a képet?  

• Személyes kapcsolódás.  

Ezután bemutat egy képet. Az egyik tanuló válaszol az első kérdésre, majd kiválasztja a következőt, aki a 
második kérdésre válaszol. Miután mind a négy válasz megszületett, újabb kép következik. A feladat a 
következő alapján született: Tompos, A., & Neville, A. (2012). Arguments and discussion. Győr: Nordwest 
2002 Kiadó. A szabadon felhasználható képek forrása: http://www.freedigitalphotos.net/ és 
https://pixabay.com/ 

 

http://www.freedigitalphotos.net/


 

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         

58 

 

Előnyök  

• a tanulóknak egy olyan képről kell kifejezniük gondolataikat, amelyet korábban még nem láttak  

• a képek aktiválják a tanulók sémáit  

• oly,an helyzetbe kerülnek, ahol meg kell vitatniuk a jelentést  

• a csoportos képleírás lehetőséget teremt a társértékelésre és az asszociációs készség fejlesztésére  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Különböző szinteken használható.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Pécsi Tudományegyetem (PTE)   

 

31. sz. jó gyakorlat   

Tevékenység célja: lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése 
vagy megszilárdítása  

 

Szint: C1   képek  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

Leírás  

Óra előtt a tanár előkészít egy sor képet és azoknak megfelelő papírlapokat ugyanazokkal a képekkel, 
valamint javasolt pró és kontra ötletekkel, pl. atomenergia, sportolás otthon vagy egy fitneszklubban, 
háziállatok.  

A feladat a következő alapján született: Tompos, A., & Neville, A. (2012). Arguments and discussion. Győr: 
Nordwest 2002 Kiadó. A szabadon felhasználható képek forrása: http://www.freedigitalphotos.net/ és 
https://pixabay.com/ 

Téma: kollégiumban élni (Tompos & Neville, 2012, p. 27) 

Pro:  

• sok új embert ismerhetünk meg  

• A diákklubok alacsony árakat és jó programokat nyújtanak, valamint ingyenes edzőtermet  

• olcsó, fix lakbér, extra költségek nélkül  

• a többiekkel együtt tölthetjük a szabadidőnket  

Kontra: 

• sok minden vonhatja el az ember figyelmét, miközben órákra vagy vizsgákra készül  

• közös fürdőszoba  

• túl sok buli, melynek következménye a másnaposság és a kihagyott órák  

A tanár kiosztja a papírokat a tanulóknak – mindenkinek egyet. Ezután bemutat egy képet az egész csoport 
számára, majd az azonos képpel rendelkező tanulók rövid beszélgetést kezdeményeznek.  

 

Előnyök   

http://www.freedigitalphotos.net/
https://pixabay.com/
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• a tanulók olyan beszélgetésben vesznek részt, melyhez támpontokat is kapnak  

• kontextualizálniuk kell a fő pontokat  

• kiterjeszthetik a témát, és új szempontokat is beemelhetnek érveik alátámasztására  

• a feladat fő célja, hogy az első év végén leteendő vizsga szóbeli részét szimulálja  

• a tanulók rendelkezésére állt egy sor vitatéma flashcard a Quizleten (Kész, Z. & Törökné Tenk, D. 
alapján (2011). Let's discuss it! Székesfehérvár: Lexika Kiadó., pp. 169-187) 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Különböző szinteken használható.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Pécsi Tudományegyetem (PTE)   

 

32. sz. jó gyakorlat                           Cím: CLIL  

Tevékenység célja: új téma bevezetése / lexikai struktúrák aktiválása / grammatikai struktúrák aktiválása / 
lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / 
olvasott szövegértés / hallott szövegértés / videó megértése / egyéb  

 

Szint: B2 + Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: 

Autentikus szakmai esetek  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / íráskészség   

Leírás  

A finn alkalmazott tudományokat oktató egyetemeken a nyelvoktatás középpontjában a tartalom és a nyelv 
integrálása áll. Ez annyit tesz, hogy a hallgatók nyelvtanulása és fejlődése (beszédkészség, olvasott 
szövegértés, hallott szövegértés, íráskészség) mindig jelentéssel bíró, jövőbeli hivatásukkal kapcsolatos 
kontextusba van ágyazva, mint pl. üzleti kommunikáció, informatika vagy egészségügy.  

A CLIL (tartalomalapú nyelvoktatás) alapelveit követve központi elv az újonnan szerzett nyelvi 
kompetenciákat (beszédkészség, olvasott szövegértés, hallott szövegértés, íráskészség) és tartalmi tudást 
autentikus kontextusokra kiterjeszteni, például az üzleti megbeszélések, kliensekkel vagy betegekkel való 
kapcsolattartás területére. A nyelvgyakorlást a nyelvtanár a szakmai tanárral együttműködésben is 
biztosíthatja, pl. a szakmai kurzus bizonyos tartalmai a nyelvórákba integrálhatók, vagy együtt taníthatják a 
csoportot.  

A gyakorlati alkalmazás példái:  

• Üzleti kommunikációs készségek gyakorlása előkészített párbeszéd formájában kamera előtt; 

• Ügyfélkezelés mobiltelefonon keresztül az egyetem különböző pontjairól, miközben a hallgatók nem 
látják egymást; 

• Állásinterjú gyakorlása szerepjátékként csoportban, a jelentkező különböző „potenciális 
munkaadóknak” mutatkozik be; 

• Professzionális, témába vágó e-mailek írása, elküldése más tanulóknak, akik azután válaszolnak 
rájuk (a tanár is kap másolatot); 

• A hallgatók egy megadott, autentikus egészségügyi szituációról készítenek prezentációt, tényeken 
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alapuló adatok segítségével. Az órán előadják előkészített beteg/kliens forgatókönyvüket. A 
szaktanár és a nyelvtanár azonnali visszajelzést nyújt, és vezeti az egész csoportot felölelő 
megbeszélést..  

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Turkui Egyetem (TUAS)   
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4. VÁLTOZATOS MEGKÖZELÍTÉSEK ALKALMAZÁSA A TANULÓK 

MEGÉRTÉSÉNEK FELMÉRÉSÉRE 

 

33. sz. jó gyakorlat                     Cím: Szórajzolás   

Tevékenység célja: bemelegítés / lexikai struktúrák aktiválása / lexikai struktúrák ismétlése vagy 
megszilárdítása  

 

Szint:  

A1-C2  

Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: 

papír és színes filctollak a tanulók számára  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

A tanulók az érzelmekkel kapcsolatos, újonnan tanult szókincset azzal illusztrálták, hogy rajzokat készítettek a 
szavakról, illetve kifejezésekről. A tanár minden tanuló számára egy szót vagy kifejezést jelölt ki, és arra 
kérte, hogy rajzolja le / illusztrálja anélkül, hogy egy szót is leírna. Egyszerű képeket vagy komplett képes 
történetet is készíthettek. Amikor elkészültek az illusztrációk, a tanár összeszedte őket, majd arra kérte őket, 
hogy mindenki válasszon egyet, amelyet valaki más rajzolt. Ezután alá kellett írniuk a szót, amelyet 
véleményük szerint ábrázolt a kép, majd megkeresniük az alkotóját, hogy megerősítse, valóban a megfelelő 
kifejezést találták-e el.  

 

Előnyök  

A tanulóknak társaik munkájára kell hagyatkozniuk. Mindenkinek 
részt kell vennie a munkában. Bizonyos tanulók élvezettel 
rajzolnak és / vagy nézegetik a többiek képeit.  

Kockázatok / hátrányok /gyengeségek  

Előfordulhat, hogy egyes tanulók úgy 
érzik, nem tudnak rajzolni, vagy nem 
szívesen teszik. Bizonyos fogalmakat 
nehéz illusztrálni. Időigényes feladat.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

A tanulók párokban is illusztrálhatják a szavakat, minden kép kaphat egy számot, ki lehet tenni őket a falra, 
és a tanulók számozott listát állíthatnak össze az összesről. A tanár megőrizheti a képeket a következő óráig, 
hogy ismétlés / megerősítés céljára használja fel őket. A feladat után rámutathat, mely képeket tartja a 
legfontosabb / legnehezebb szavak legjobb illusztrációinak, vagy egyszerűen csak megdicsérheti a diákjai 
tehetségét. Ehhez nagy érzékenység kell, hogy a hallgatók saját véleményét is figyelembe vegye.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

 

 

 

34. sz. jó gyakorlat                  Cím: Fogalmak és definíciók párosítása   
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Tevékenység célja: bemelegítés / lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása   

Szint: A1 – C2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs 

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

A tanulók két csoportra szakadtak. Az egyik csoport előzőleg tanult szavakat vagy kifejezéseket tartalmazó 
cetliket kapott. A másik az előbbi lexikai elemek meghatározásait tartalmazó cédulákat. Ezután felolvastak 
egy definíciót, majd az első csoport megkereste a megfelelő szót vagy kifejezést.  

 

Előnyök  

Ez a gyakorlat segít rögzíteni az újonnan elsajátított szókincset; az egész csoportot stimulálja.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

35. sz. jó gyakorlat                          Cím: Öntesztelés   

Tevékenység célja: lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése vagy 
megszilárdítása / egyéb: megértés felmérése, óra összegzése  

 

Szint: A1-C2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

Az óra végén arra kéri a tanár a tanulókat, hogy vegyenek elő egy lapot vagy nyissák ki a füzetüket, és írják 
egymás alá a számokat 1-től 5-ig. Ezután olyan szavakat vagy kifejezéseket kell leírniuk, amelyekre 
emlékeznek az óráról. Például:  

1. Mi a “…” angolul? 

2. Melyik vonzatos igét használhatjuk a “…” helyett? 

3. Írj három tulajdonságot, amely fontos, ha valaki a “...” munkáját végzi. 

4. Fejezd be a mondatot: “…”. 

5. Mit mondanál, ha …? 

Minden kérdés olyasvalamire vonatkozik, ami az órán történt, és aminek a fontosságát a tanár ismételten 
hangsúlyozta. Miután végeztek, csoportban ellenőrzik a válaszokat, és a tanár megkéri, hogy adják össze 
pontjaikat. „Kinek volt 5 helyes válasza? Nagyszerű! Kinek 4? Ez is nagyon szép eredmény!” stb. 
Megkönnyíthetjük a feladatot, ha a szó első betűjét (vagy betűit) felírjuk a táblára. Társakkal is 
értékeltethetjük.  

 

Előnyök  

Ez a tevékenység az órán vett anyagot ismételteti át, tudatára ébreszti a tanulókat annak, hogy mit tanultak 
meg, az önértékelés pedig a tanulási folyamatra való reflektálást eredményezi.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   
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36. sz. jó gyakorlat                        Cím: Foglald össze!   

Tevékenység célja: lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése 
vagy megszilárdítása / egyéb: önértékelés, társértékelés, visszajelzés, reflexió  

 

Szint: A1-C2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

az óra végén elhangzik a kérdés: Foglald össze, mit tanultál ma? Rövid megbeszélés követi a tanulókkal. 
Gyakorlatilag ez az egyetlen kérdés is elég, és a témára való reflektálást illetve annak megvitatását 
eredményezi.  

 

Előnyök  

• Nagyon egyszerű és hasznos módja a formatív értékelés 
erősítésének minden órán.  

• Mindig jó az órát pozitívan lezárni; kiemeli a tanulók számára a 
legfontosabb elemeket, és ismétlésként is hasznos.  

Kockázatok / hátrányok 
/gyengeségek  

• Ha minden óra 
végén automatikusan 
elhangzik a kérdés, 
elveszítheti 
hatékonyságát (de 
hát lehet másként 
összefoglalni...?) 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

E kis trükk alkalmazása és variációi végtelen lehetőségeket hordoznak!  

 

Megfigyelések / Megjegyzések  

 Mindössze néhány percet vett igénybe, és megmutatta, mennyit tanultak a hallgatók az órán: motiváltak 
voltak és új ötleteket kaptak.  

 

Megfigyelés helye: Kulturális és művészeti angol szaknyelv, Vytautas Magnus Egyetem (VMU)   

 

37. sz. jó gyakorlat                       Cím: Búcsúcetli   

Tevékenység célja: lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése 
vagy megszilárdítása / egyéb  

 

Szint: A1-C2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: Post-It öntapadós cetlik  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

Az óra végén a tanár közli a tanulókkal, hogy csak azután hagyhatják el a termet, ha adtak neki egy 
„búcsúcetlit”, amely egy öntapadós cetli, melyre legalább egy dolgot fel kell írniuk, amire emlékeznek az 
órán tanultakból (pl. szavakat, kifejezéseket, nyelvtani szerkezeteket, a célnyelvi ország kultúrájáról vagy 
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civilizációjáról szóló információt, stb.). A tanulók leírják ezeket a cetlikre, melyeket távozás előtt odaadnak a 
tanárnak. A tanár összegyűjti és A/4-es lapokra ragasztja őket, melyeket eltesz. A félév végén mágnesekkel 
az összes lapot kiteszi a táblára, hogy a tanulók elolvashassák őket. Ezáltal láthatják, milyen sokat tanultak 
a félév alatt.  

Előnyök  

• Bevonja a tanulókat a tanulás folyamatába.  

• A tanulókban kialakulnak az ahhoz szükséges készségek, hogy saját 
tanulási folyamatukra reflektáljanak.  

Kockázatok / hátrányok 
/gyengeségek  

• annak kockázata, 
hogy csak úgy 
találomra 
lefirkantanak 
valamit  

Megfigyelés helye: Francia nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

38. sz. jó gyakorlat                 Cím: Oké vagy nem oké?  vagy ?  

Tevékenység célja: lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése 
vagy megszilárdítása  

 

Szint: A1 – C1  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / íráskészség  

Leírás  

A tanulók rövid tesztet írnak arról, hogy hogyan mondják a dátumokat, majd párokban értékelik 
(társértékelés). Aki több mint 50%-nyi helyes választ ér el, felmutatja a hüvelykujját, aki kevesebbet, lefelé 
fordítja (önértékelés).  

 

Előnyök  

Társ- és önértékelés, reflektálás az anyagra.  

Kockázatok / hátrányok 
/gyengeségek  

Mind a társ-, mind az 
önértékelési módszereket 
átgondoltan kell alkalmazni, és 
a tanárnak tisztában kell lennie 
a csoportdinamikával; a 
csoportban előforduló 
rivalizálással, nézeteltérésekkel, 
kirekesztett vagy magukba 
forduló tanulók jelenlétével. Ezek 
a tényezők hátrányosan 
befolyásolhatják ezt az instant 
módszert.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Bármilyen rövid, írásbeli feladat (teszt, feladat, fordítás), amely ismétlésre vagy diagnosztikus eszközként 
szolgál.  

 

Megfigyelés helye: Norvég óra, Vytautas Magnus Egyetem (VMU)   
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39. sz. jó gyakorlat                       Cím: Hüvelykujj-jelzések   

Tevékenység célja: megértés felmérése   

Szint: A1 – C1 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / íráskészség   

Leírás  

A tanulóknak értékelniük kell, hogy mennyire sajátítottak el egy adott kompetenciát. A tanár háromig számol, 
miután a tanulók felemelik a kezüket. Hüvelykujjuk pozíciójával jelzik, hogy mennyire értenek valamit és / 
vagy képesek valamire.  

Felfelé fordított hüvelykujj: „Nagyon kielégítő mértékben sajátítottam el.”  

Oldalra fordított hüvelykujj: „Egész jól megy, de bizonyos részleteken még dolgoznom kell.”  

Lefelé fordított hüvelykujj: „Még dolgoznom kell, hogy képes legyek rá.”  

 

Előnyök  

Ez a tevékenység arra sarkallja a tanulókat, hogy saját előmenetelükre reflektáljanak, és visszajelzést nyújt 
a tanár számára.  

 

Megfigyelés helye: Francia nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

40. sz. jó gyakorlat                         Cím: A mi csoportunk   

Tevékenység célja: grammatikai struktúrák aktiválása   

Szint: A2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: cetlikre felírt szavak  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

A tanulók szavakat tartalmazó cetliket kapnak. Ezekből kérdéseket kell alkotniuk. Mindenki mást kap, így 
mindenki különböző kérdésekkel fog előállni. A kérdéseket az előző órán bevezetett és gyakorolt nyelvtani 
szerkezettel teszik fel. Eldöntendő kérdéseket kell alkotni, hogy sokféle választ lehessen rájuk adni (pl. 
Milyen dolgok érdekelnek? Milyen munkát szeretnél majd végezni? Mit szeretsz a szabadidődben csinálni?) A 
tanár odamegy minden egyes tanulóhoz, hogy ellenőrizze, helyes-e a kérdése. Ezután minden tanuló felteszi 
a kérdését a többieknek. A válaszokat meg kell jegyeznie vagy le kell írnia. A feladat végkimenetele, 
amikor a tanulók az egész csoport előtt bemutatják a kapott válaszokat. A tanár kiegészítő kérdéseket tehet 
fel, pl.:  

Tanuló: Arra a kérdésre, hogy „Milyen sportot űzöl?”, ketten a kézilabdával válaszoltak, egyvalaki mondta, 
hogy kerékpározik, ketten úsznak, és egy jógázik.  

Tanár: Emlékszel rá, hogy ki jógázik?  

Tanuló: Ha jól emlékszem, Kasia.  
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Tanár: Kasia, meg tudnád nekünk mondani, hogy mióta jógázol?  

Előnyök  

Azáltal, hogy egymás után többször, különböző kontextusban 
használják, a tanulók aktiválják a nyelvtani struktúrákat. A 
feladat a való életben előforduló kommunikációt idézi. A 
tanulók többet tudnak meg egymásról. 

Kockázatok / hátrányok /gyengeségek  

Nagyobb csoportok esetében túl sok 
időt vehet igénybe ez a feladat. Ez 
esetben praktikusabb megoldás kisebb 
csoportokra osztani őket. A feladat 
végén a tanár kérdéseit szintén ki lehet 
hagyni.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Ezt a feladatot bemelegítésként vagy „szünetként” is lehet alkalmazni, nem csak a nyelvtani ismétlésre, 
hanem a beszélgetésre koncentrálva.  

 

Megfigyelés helye: Orosz nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

41. sz. jó gyakorlat                       Cím: Szókapcsolat bingó   

Tevékenység célja: Bemelegítés / lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / hallott szövegértés   

Szint: B1- C1 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: hallott szövegértés / íráskészség   

Leírás  

Ez a kollokációkat ismétlő tevékenység a közismert bingó játék változata. Egy sor szókapcsolat gyakorlása 
után ismétlésként játszható. A tanulók bingótáblát készítenek, melynek minden kockájába egy (ismétlendő) 
szókapcsolat kulcsszavát írják. A tanár nem csak egy szót mond egyszerre, hanem egy egész sort (pl. 
mellékneveket), amelyek az adott kulcsszóval együtt járnak. A tanulók megkeresik lapjukon a megfelelő 
kockát, és megjelölik. Az első, akinek kijön 4, bingót kiált és nyer.  

 

Előnyök  

A bingó játék egyszerű, és nem igényel előkészületeket a tanár részéről. A tanulók számára élvezetes és 
hatékony módon segít kontextusba helyezni a célnyelvet.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Játszhatjuk úgy, hogy a tanulók bekiabálják a megfelelő szavakat, vagy csendben is.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

42. sz. jó gyakorlat   

Tevékenység célja: Lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése 
vagy megszilárdítása  

 

Szint: B1-C1  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  
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15 – 18 db, idiómákat tartalmazó kártya, melyek az előző óra alapján 
különféle embertípusokat írnak le  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / hallott szövegértés / íráskészség   

Leírás  

A tanár a táblára írja az idióma első felét (pl. couch…………, social……, wet……….., stb.), és felkéri a 
tanulókat, hogy egészítsék ki a második felével (potato, butterfly, blanket). A kifejezések fenn maradnak a 
táblán.  

Ezután a tanár kisebb (4-5 fős) csoportokba osztja a tanulókat, és mindenkinek ad egy-egy, más és más 
kifejezést tartalmazó kártyát. Ezután a tanulók megpróbálják kitalálni a többiek kifejezését az illető 
szokásait érintő eldöntendő kérdésekkel, pl. Sokat tévézel? Hajlamos vagy sok gyorsételt enni? Magadnak 
való vagy? Stb.  

Miután kitalálták, beszámolnak róla az egész csoportnak, hogy mi segített a többiek idiómájának 
kitalálásában.  

 

Előnyök . 

A tanulók a nyelvtant (szokások kifejezése) és a szókincset (emberek leírására használatos idiómák) is 
átismétlik őket lekötő és szórakoztató módon. Mindenki részt vesz a feladatban.  

 

Megfigyelések / Megjegyzések  

A tanulók élvezték a beszélgetést és a kitalálósdit.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

43. sz. jó gyakorlat                       Cím: Vizualizáld a szót   

Tevékenység célja: Lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása   

Szint: B1-től  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / íráskészség   

Leírás  

 Az óra végén a tanulóknak egy egyszerű képecskét kellett rajzolniuk egy olyan szóról, amelyet igazán 
nehéznek találtak.  

 

Előnyök  

Elősegíti a reflexiót.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   
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44. sz. jó gyakorlat    

Tevékenység célja: új téma bevezetése / grammatikai struktúrák aktiválása / egyéb   

Szint: B2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

Színes kártyák, A4-es lapok  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / íráskészség   

Leírás 

A tanár bevezeti a nyelvtani struktúrát (pl. Present Perfect) azzal, hogy felírja a következő mondatot: We 
haven’t seen each other since last Friday. (Múlt péntek óta nem találkoztunk). A tanulók megpróbálják kitalálni 
az óra témáját.  

Ezután a tanár különböző színű lapocskákat oszt ki, melyek felmutatásával kifejezhetik, mennyire értik az 
adott nyelvtani szerkezetet (zöld – képezni és használni is tudom; sárga – nem vagyok még elég biztos 
benne és több gyakorlásra van szükségem; piros – semmit vagy nagyon keveset értek belőle).  

Ezután a tanulók vegyes képességű csoportokban dolgoznak (ehhez az asztalok „szigetszerű” elrendezése a 
legalkalmasabb), és együtt kiötlik az adott igeidő néhány alapszabályát és jellemző használatát, valamint 
leírnak 3 példamondatot. Ezután kiragasztják papírjukat a falra, és körbesétálva összehasonlítják 
jegyzeteiket.  

Később (a tankönyv vagy egyéb források alapján) a tanár újra a színes kártyák segítségével ellenőrzi, hogy 
tanulói jól megértették-e a témát.  

 

Előnyök  

A tanulók maguk értékelhetik saját szintjüket és szükségleteiket. A tanár hasznos visszajelzést kap.  

 

Megfigyelések / Megjegyzések  

A tanulóknak nyilvánvalóan tetszett az önértékelés.  

 

Megfigyelés helye: Angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   
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5. VISSZAJELZÉS NYÚJTÁSA A TANULÓ TELJESÍTMÉNYÉRŐL ÉS AZ OKTATÁSNAK A 

FELTÁRT SZÜKSÉGLETEKHEZ VALÓ IGAZÍTÁSA 

 

45. sz. jó gyakorlat                    Cím: Ellenőrizd a feladatom!   

Tevékenység célja: lexikai struktúrák aktiválása / grammatikai struktúrák aktiválása / lexikai struktúrák 
ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása  

 

Szint: A1 – C2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / íráskészség   

Leírás  

A tanulók diktálás után füzetet cseréltek, és a tanár instrukciói alapján ellenőrizték és értékelték társuk 
munkáját, s ha akartak, megjegyzést is fűztek hozzá (Szép munka! Stb.)  

 

Előnyök  

A tanulók egymás feladatainak megoldását ellenőrzik. Ez arra 
készteti őket, hogy a másik hibáira és erősségeikre 
reflektáljanak, hogy pozitív értékelést adhassanak társuknak.  

Kockázatok / hátrányok /gyengeségek  

Ezt a feladatot csak olyan csoportokban 
lehet alkalmazni, amelyekben nincs 
ellenségeskedés, amelyekben megértik, 
hogy a tanár nem a saját munkáját 
akarja elvégeztetni velük, és hogy ez 
nem arra szolgáló alkalom, hogy 
bosszút álljanak valakin, akit nem 
kedvelnek, hanem a nyelvelsajátítás 
folyamatának egy újabb lépése.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Ezt a megoldást bármilyen írásos munka és házi feladat értékelésére használhatjuk minden szinten (pl. 
diktálás, szódolgozat, nyelvtani teszt, esszé, esszéjavítás, stb.).  

A feladatra szánt idő igen változó lehet: egy rövid szódolgozat esetében 3 perc is elég. Diktálás vagy 
nagyobb dolgozat esetén adjunk 15-30 percet.  

 

Megfigyelések / megjegyzések  

Az ilyen feladatok esetében szükséges:  

• megállapodni az értékelés kritériumaiban (pl. milyen osztályzat adható bizonyos pontszámra, adjunk-
e érdemjegyet, vagy valamilyen szimbólummal értékeljük, pl.  vagy egyszerűen egy megjegyzéssel, 
mint „szép munka” vagy „jó szókincs”).  

• megállapodni abban, hogy ki kinek a munkáját ellenőrzi. A legjobb, ha átlátható módon alkotunk 
párokat a tanulókból (pl. színes papír cetlik segítségével, számozással, stb.), hogy ne azok javítsák 
egymás munkáját, akik amúgy is jóban vannak, mivel kevésbé lehetnek objektívak.   

• megállapodni abban, hogy hogyan zajlik maga az értékelés (javítókulcsot használnak-e, a tanárt 
kérdezik, a táblán / kivetítőn szerepelnek a helyes válaszok, stb.)  
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Megfigyelés helye: orosz nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

46. sz. jó gyakorlat                           Cím: Nonverbális visszajelzés  

Tevékenység célja: visszajelzés nyújtása a tanár részéről  

Szint: A1- C2 

Nyelvi kompetencia: beszédkészség  

Leírás  

Visszajelzés nyújtásakor a tanár olyan testnyelvet használ (jelek, gesztusok, mimika), melyben előzetesen 
megállapodott a tanulókkal. Hiba esetén a megfelelő jelet alkalmazza, mire a tanulók kijavítják magukat. Ez 
a tanulókat reflexióra ösztönzi és saját hibáik kijavítására.  

 

Megfigyelés helye: olasz nyelvóra, Vytautas Magnus Egyetem (VMU)  

 

 

47. sz. jó gyakorlat               Cím: Két csillag plusz egy kívánság – társak általi visszajelzés   

Tevékenység célja: visszajelzés nyújtása a társak részéről  

Szint: A2-C2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / íráskészség   

Leírás  

A tanulók társaik munkájában 2 pozitívumot azonosítanak, majd kifejtik, hogy legközelebb mit tehetne annak 
érdekben, hogy más szempontból javítson a munkáján.  

A tanár szerepe a stratégia bemutatása; elmagyarázza, hogyan csinálják, miért és mikor. A tanulók 
párokban alkalmazzák ezt a stratégiát.  

Ezt a módszert mind szóbeli (pl. kiselőadás, vitában való részvétel), mind írásbeli (pl. esszé) értékelésére 
lehet alkalmazni. Arra ösztönzi a tanulókat, hogy figyeljenek oda társaik véleményére, gondolják át, min 
tudnak még javítani, valamint arra motiválja őket, hogy figyeljenek oda a másikra és értékeljék társaik 
munkáját. Emellett a véleményük kifejezésére és korrektségre tanít, valamint arra, hogy mások 
eredményeinek pozitív és kevésbé pozitív aspektusait is észrevegyék.  

 

Előnyök  

Az egész csoportot bevonja, arra motiválja a tanulókat, hogy reflektáljanak saját tanulásukra.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Szóbeli visszajelzés helyett le is írhatják véleményüket társaik munkájáról. 
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Megfigyelés helye: angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

 

 

48. sz. jó gyakorlat               Cím: Visszajelzés egy irodalmi műről alkotott véleményről   

Tevékenység célja: olvasott szövegértés / egyéb  

Szint: B1 – C2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés   

Leírás  

A félév elején a tanár azt a feladatot adja a tanulóknak, hogy olvassanak el egy könyvet angolul. A 
következőkben állapodnak meg: hány oldalas legyen, téma (vagy szabadon választható a témája), eredeti 
mű legyen vagy átdolgozott, valamint az értékelés kritériumai. A félév végén a tanulók egyénileg 
konzultálnak a tanárral, összefoglalják az olvasottakat, kifejtik róla a véleményüket, azt, hogy nehéznek 
találták-e, és hogy mit tanultak belőle. Eközben a tanár jegyzetel, majd részletesen megtárgyalják, mi 
tetszett neki a tanuló előadásában, és miben van még mit fejlődnie.  

 

Előnyök  

A visszajelzés nagyon értékes. A tanulók információkat kapnak erősségeikről és 
gyengeségeikről, ami további tanulásra motiválja őket.  

Kockázatok / 
hátrányok 
/gyengeségek 

A tanárnak 
óvatosan kell 
eljárnia visszajelzés 
nyújtásakor, mert 
könnyen elveheti a 
tanuló kedvét a 
tanulástól.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Egyéni tanulás otthon; a tanuló magától választ könyvet, amelyről beszélni szeretne  

 

Megfigyelés helye: angol nyelvóra, Vytautas Magnus Egyetem (VMU)  

 

49. sz. jó gyakorlat                 Cím: Szolgáltatás vagy termék bemutatása   

Tevékenység célja: Szakmai tevékenység és értékelés   

Szint: B1 - B2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: 

Egy cég szolgáltatásait és termékeit bemutató online anyag  
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Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / hallott szövegértés   

Leírás  

A tanulók (online) anyagot kaptak az órán, hogy tanulmányozzák és gyakorolják az ahhoz szükséges nyelvet 
és szókincset, hogy bemutassák egy cég szolgáltatásait és termékeit a fogyasztónak. Először 
tanulmányozták, megmagyarázták, majd gyakorolták az anyagot,  

Ezután egy 3-5 perces beszélgetést kellett előkészíteniük, melyben az ügyfelet, illetve a cég képviselőjét 
alakították. A párbeszéd egy kiállítás standjánál vagy a cégnél tett látogatás alkalmával, stb. zajlik.  

A következő órán a párbeszédet a csoport előtt kellett bemutatniuk, hogy a többiek végighallgathassák és 
visszajelzést nyújthassanak. A tanulók az előre megállapított kritériumok szerint nyújtottak visszajelzést 
egymás párbeszédeiről.  

Például: könnyen érthető volt-e a svéd bemutató, megfelelő kérdéseket tett-e fel az ügyfél, helyes svéd 
szókincset használtak-e, stb.  

A visszajelzés során a hangsúly elsősorban a pozitív, beszédre bátorító megjegyzéseken kell hogy legyen.  

 

Előnyök  

A tanulókat a szükséges szakmai, való életben használatos képességek gyakorlására motiválja.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Szerepjáték különféle készségek gyakorlására.  

 

Megfigyelés helye: svéd nyelvóra, Turkui Egyetem (TUAS)   

 

50. sz. jó gyakorlat               Cím: Társak visszajelzése prezentációs készségekről   

Tevékenység célja: társak általi visszajelzés   

Szint: B2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: értékelőlap  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / íráskészség   

Leírás  

A tanulók értékelőlapot kapnak, melyet társaik prezentáció közben kitöltve kell értékelniük a többiek 
teljesítményét. A kérdések például vonatkozhatnak a tartalomra, kiejtésre, nyelvhelyességre, prezentációs 
készségekre, valamint a fejlesztésre szoruló területekre. Emellett osztályzatot is adnak az előadásokra. Az 
űrlapok angol nyelven íródtak, és a tanár összeszedi őket. Később a kitöltött űrlapokat odaadja az 
előadóknak. A tanulók szóban is kifejezhetik véleményüket és döntéseiket.  

 

Előnyök  

A tanulókat arra motiválja, hogy a prezentációra koncentráljanak, mert így 
tudják kommentálni. Megtanulják, hogyan nyújthatnak konstruktív visszajelzést.  

Kockázatok / 
hátrányok 
/gyengeségek 

A tanulók értékelését 
személyes ellentétel 
befolyásolhatják, ami 
elfogult visszajelzéshez 
vezethet.  
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Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

A tanár eldöntheti, hogy a tanulók érdemjegyét befolyásolja-e a társak értékelése. A tanulók magukat is 
összeállíthatják az értékelőlapokat.  

 

Megfigyelés helye: szakmai angol nyelvóra, Turkui Egyetem (TUAS)   
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6. A TANULÓK AKTÍV BEVONÁSA A TANULÁSI FOLYAMATBA 

51. sz. jó gyakorlat                      

Cím: A család bemutatása  

 

Tevékenység célja: lexikai struktúrák aktiválása / grammatikai struktúrák aktiválása / lexikai struktúrák 
ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása  

 

Szint: A1 – C2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: 

A diákok által hozott családi fotók  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

A tanulóknak családi képeket kellett behozniuk – az óra célja az volt, hogy bemutassák a saját családjukat.  

 

Előnyök 

Ez a feladat érzelmileg is bevonja a 
tanulókat, és autentikus szituációkra 
emlékeztet.  

Kockázatok / hátrányok /gyengeségek  

A családot és minden magánügyet érintő témát óvatosan és 
tapintatosan kell kezelni. Előfordulhat, hogy egyesek nem 
hajlandók képet hozni és / vagy beszélni a családjukról. Ezért 
amikor képet kérünk tőlük, hangsúlyozzuk, hogy bármilyen családi 
képről szó lehet, akár egy újságból kivágottról is. Ez azonban nem 
vonja be őket érzelmileg.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Egyéb tárgyakat is leírhatnak – ház, kocsi, város, háziállat.  

 

Megfigyelés helye: japán nyelvóra, Vytautas Magnus Egyetem (VMU)   

 

52. sz. jó gyakorlat                 Cím: Tömegközlekedés, biztonságos közlekedés   

Tevékenység célja: Bemelegítés / új téma bevezetése / lexikai struktúrák aktiválása / grammatikai struktúrák 
aktiválása / lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése vagy 
megszilárdítása / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / videó megértése  

 

 

Szint: A1 – C2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: 

okostelefonok, Kahoot weboldal  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés   

Leírás  

A Kahoot! Platform alkalmazása új szókincs tanításakor. A tanulók okostelefonjaikon oldottak meg egy kvízt a 
tömegközlekedéssel kapcsolatos szókincs ellenőrzésére.  

 

Előnyök 

Ez a feladat érzelmileg is bevonja a tanulókat, és autentikus szituációkra 

Kockázatok / 
hátrányok 
/gyengeségek      Nem 
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emlékeztet.  mindenkinek van 
okostelefonja vagy 
internetelérése. Ekkor 
azonban párokban 
vagy csoportokban is 
dolgozhatnak.  

Technikai problémák 
léphetnek fel.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Ismétlő vagy megerősítő feladatok.  

 

Megfigyelések / Megjegyzések  

A tanulók bevonva érzik magukat a tanulási folyamatba; való életből vett szituációkkal találkoznak.  

 

Megfigyelés helye: angol nyelvóra, Vytautas Magnus Egyetem (VMU)   

 

53. sz. jó gyakorlat                      Cím: Órai házirend  

Tevékenység célja: óraszervezés   

Szint: A1 – C2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: 

áthúzott telefont, kérdőjelet és mosolygó arcot ábrázoló kép  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / íráskészség   

Leírás  

A tanév első óráján a tanár ismerkedő feladatokat javasol, hogy megtörje a jeget. Ezután megbeszéli a 
diákokkal azokat a szabályokat, amelyeket a további órákon követniük kell. Egymás után kitesz a táblára 
egy áthúzott telefont, kérdőjelet és mosolygó arcot ábrázoló képet, és megkéri a tanulókat, hogy értelmezzék 
mindegyiket. Rendszerint nem okoz nehézséget, hogy az áthúzott telefont úgy értelmezzék, mint arra 
vonatkozó kérést, hogy kapcsolják ki; a kérdőjelet pedig felhívásként, hogy bátran kérdezzenek. A mosolygó 
arc azonban számos különféle értelmezést nyír, így a tanár elmagyarázza, hogy a kép jelentése „tiszteljük 
egymást”. A képek értelmezése után megkérdezi, hogy mindenki egyetért-e abban, hogy ezek a szabályok 
kötelezőek legyenek a csoportra nézve. Aztán megkérdezi, hogy a diákok kívánnak-e saját szabályokat 
javasolni, és ha a válasz igenlő, a következő órára behozzák a saját, szabályt illusztráló ábráikat. Ha 
valamelyik szabályt megszegik, a tanár előhúzza a megfelelő képet, hogy emlékeztesse őket a szabályra, 
amelyben együtt állapodtak meg a tanév elején.  

 

Előnyök  

• A tanulók bevonódnak a tanulási folyamatba 

• A tanulók felelősséget vállalnak az óra menetének kialakításáért.. 

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Alacsonyabb nyelvi szinten a tanulók anyanyelvén is elvégezhető.  
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Megfigyelés helye: francia nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

 

 

 

 

 

 

54. sz. jó gyakorlat            Cím: Online szavazás / felmérés (például az Edmodo platformon)   

Tevékenység célja: bemelegítés / új téma bevezetése   

Szint: B1-C2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: Edmodo (vagy bármely 
oktatási platform, weboldal vagy blog, amelyet a tanár a csoporttal 
használ) 

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / íráskészség   

Leírás  

1. A tanár előkészít egy szavazásra bocsátandó kérdést, és posztolja a csoport számára egy oktatási 
platformon (pl. Edmodo), weboldalon vagy blogon Például: „Csak azok ragaszkodnak a 
magánszférájukhoz, akik valami illegális dolgot művelnek. Mi a véleményed erről az állításról?”  

2. A tanulók 3 lehetőség közül választhatnak: a) teljesen egyetértek; b) bizonyos mértékig egyetértek; c) 
egyáltalán nem értek egyet .  

3. A tanulók számítógépen vagy okostelefonon beküldik a válaszukat a platformra. Az összegzett 
válaszok meg is jelennek az Edmodo csoportfalán.  

4. A felmérést az óra előtt is el lehet készíteni (házi feladatként), és bemelegítésként szolgálhat egy új 
téma bevezetéséhez (a fenti kérdés esetében – megfigyelés), vagy az óra végén, az előtte lezajló vita 
után a tanulók véleményének összegzéseként.  

 

Előnyök  

• Az (Edmodo) szavazás egyszerű rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a tanár gyors, anonim válaszokat 
kapjon erőfeszítés nélkül.  

• Azokat is eléri, akik kevésbé hajlandók megszólalni a csoport előtt.  

• Az on-line felmérés a formatív értékelési stratégiák olyan példája, amely erősíti és felnagyítja az órai 
vitákat, részvételt, és a téma / kérdés megértését.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

A tanár további online eszközöket is használhat felmérések készítésére, mint például: Poll Everywhere 
https://www.polleverywhere.com/ és valós időben vezethet le felméréseket. Csak a tanulók mobiltelefonjaira 
és egy nagy kivetítőre van szükség. Az eredmények azonnal megjelennek az interaktív táblán, valós időben 
vonva be a csoportot, és élénk vitát indíthatnak, amelyben mindenki részt vesz.  

 

https://www.polleverywhere.com/
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Megfigyelés helye: angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

55. sz. jó gyakorlat                       Cím: Glosszárium   

Tevékenység célja: / lexikai struktúrák aktiválása / lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása /  

Szint: A2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek: nincs  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / íráskészség   

Leírás  

E tevékenység során a tanulók maguk állítják össze saját szójegyzéküket azokból a szavakból, kifejezésekből 
és szókapcsolatokból, amelyek például a következő tesztben szerepelnek. Különösen hasznos, ha éppen 
dalszövegekkel dolgozunk. Például minden tanuló összeállítja a maga listáját a dal 10 legfontosabb szavából. 
Utána 4-5 fős csoportokban dolgoznak, melyekben mindenki felolvassa a maga szavait azok 
meghatározásával, vagy szükség esetén fordításával együtt. Ezután a csoport kiválaszt 15 szót, amelyeket 
leírnak egy darab papírra. A feladat utolsó lépéseként meg kell ismerniük a többi csoport által javasolt 
szavakat is. Az óramutató járásával megegyező irányban körbeadják a lapokat, melyeket felolvasnak az 
egész csoport számára. Miután minden csoport mindegyik listát elolvasta, a tanár összegyűjti és elemzi őket 
óra után, majd egyetlen listát állít össze belőlük, melyet e-mailben elküld minden tanulónak, hogy tudják, mely 
szavakra számíthatnak a dolgozatban.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Ezt a tevékenységet le is egyszerűsíthetjük. Ha csak olyan szólistát akarunk összeállítani, amely meggyőzi a 
tanulókat, hogy nekik is van befolyásuk a későbbi tesztben szereplő anyagra, a szavak számét korlátozhatjuk 
például 10 szóra. A szókincs kapcsolódhat az órához, egy szöveghez, vagy, mint a fenti példában, egy 
dalhoz. Végül minden esetben össze kell gyűjteni a listákat, elemezni őket, egyetlen listát összeállítani és e-
mailben elküldeni, hogy a tanulók tudják, mely szavakra számíthatnak a dolgozatban.  

Különböző szinteken alkalmazható.  

 

Megfigyelés helye: spanyol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

56. sz. jó gyakorlat                Cím: Anyagok önálló tanuláshoz   

Tevékenység célja: lexikai struktúrák aktiválása / grammatikai struktúrák aktiválása / lexikai struktúrák 
ismétlése vagy megszilárdítása / grammatikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása / olvasott 
szövegértés / hallott szövegértés  

ö 

Szint: A2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

Online anyagcsomag  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / íráskészség   

Leírás  

A tanulók egy összeállított csomagot kapnak, melynek tartalma: linkek nyelvtani szerkezet ismétléséhez, 
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egyszerű nyelvezetű, nyelvtanulóknak szánt tematikus újságcikkekhez, és kész párbeszédmintákhoz, melyek a 
kurzus minden lényeges megbeszélni való témáját lefedik. Emellett utasítást kapnak rá, hogy nézzenek svéd 
vagy svéd nyelvű tévéműsorokat, akár feliratokkal, akár azok nélkül. A kurzus kezdete előtt be kell nyújtaniuk 
egy tanulmányi jelentést. A megfelelően összeállított beszámoló a kötelező feladatok része.  

  

Előnyök  

Felkelti a tanulók érdeklődését a svéd nyelv iránt, valamint a kurzus folyamán szükséges nyelvi kompetenciákat 
ismétli át és aktivizálja. A beszámoló kötelező feladat lehet.  

 

Megfigyelés helye: szakmai svéd nyelvóra, Turkui Egyetem (TUAS)  

 

 

 

 

57. sz. jó gyakorlat                      Cím: Órai szabályok  

Tevékenység célja: egyéb (óraszervezés)   

Szint: B1-től  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

falra ragasztott papír  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / íráskészség   

Leírás  

A tanulók felkérésre listát állítanak össze az órai szabályokról. Először párokban, majd 4 fős csoportokban 
dolgoznak, hogy megbeszéljék a végső szabályokat. Végül a listát az egész csoport jóváhagyja, és 
kifüggeszti a táblára. A tanár felvethet bonyolult helyzeteket is, amelyekre megoldási javaslatokat kér.  

Például: 

CLASSROOM RULES 2016/17 

1. Úgy bánok másokkal, ahogy velem szeretném, hogy bánjanak.  

2. Rendszeresen és aktívan részt veszek az órákon, elkészítem házi és egyéb feladataimat.  

3. Ha hiányzom egy óráról, az én felelősségem, hogy kapcsolatba lépjek egy csoporttársammal, és 
kiderítsem, mit kell bepótolnom.  

4. Kikapcsolom a mobiltelefonomat.  

5. Az óra nyelve az angol.  

6. Én vagyok felelős a saját tanulmányaimért.  

 

Előnyök  

Könnyebbé teszi betartásukat a tanulók (és a tanár) számára.  

Kockázatok / 
hátrányok 
/gyengeségek 

A tanárnak 
következetesnek kell 
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lennie 
betartatásukban.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Ugyanígy az egyes tevékenységek / órák saját szabályait is meghozhatjuk. Az órai szabályok megalkotása 
egyben arra is lehetőséget teremt, hogy a diákok tanulási tapasztalatairól beszéljünk.  

 

Megfigyelés helye: angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

58. sz. jó gyakorlat   

Tevékenység célja: bemelegítés / új téma bevezetése   

Szint: B2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

csoportonként egy üres A4-es lap, 

opcionális: a YouTube-on elérhető, The Italian Man who went to Malta c. 
videó 

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / olvasott szövegértés / hallott szövegértés / íráskészség   

Leírás  

Ez a tevékenység a kiejtés témáját vezeti be (általánosságban vagy konkrét esetekben, pl. a schwa vagy a th 
hang, a hangsúly helye ige-főnév párokban, stb. ) 

A tanulók kis, 3-4 fős csoportokban dolgoznak, és a tanár által felvetett 3 kérdést vitatják meg:  

1. Fontos a kiejtés az idegennyelv-tanulás során?  

2. Adjatok rá 2-3 indokot, hogy miért fontos, és illusztráljátok példákkal.  

3. Hogyan javíthattok a kiejtéseteken? Mondjatok olyan példákat, amelyek hatékonynak bizonyultak 
számotokra.  

A diákok egy-egy üres A4-es lapra írják ötleteiket, és kiragasztják a falra.  

Ezután körbejárnak, és elolvassák a gondolatokat. 

Végül a csoport közösen vitatja meg, hasonlítja össze és foglalja össze ötleteit és gondolatait.  

 

Előnyök  

Ez a tevékenység minden tanulót aktivizál, felkelti tudatosságukat a helyes kiejtés fontosságával kapcsolatban, 
és hátteret biztosít a gyakorlatiasabb kiejtési feladatokhoz.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Egy vicces videó, pl. The Italian Man who Went to Malta lejátszása a feladat előtt vagy után a kiejtés 
fontosságának illusztrálására.  

 

Megfigyelés helye: angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   
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59. sz. jó gyakorlat                Cím: Miről fogunk beszélni?   

Tevékenység célja: bemelegítés / új téma bevezetése   

Szint: B1  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

Rövidfilm háziállatokról  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / íráskészség   

Leírás  

Az óra elején a tanár bemutat egy különböző kisállatok képeiből összeállított, élénk zenével aláfestett 3 
perces filmecskét. Ez a tanulókat mosolygásra készteti és kellemes hangulatba hozza. A film megtekintése után 
a tanár megkérdezi: „Mit gondoltok, miről fogunk ma beszélni?” A diákok azt felelik, hogy a téma az állatok 
vagy a természet lesz. A tanár helyesel, és megkérdezi, hogy érdekli-e őket ez a téma. Miután helyeselnek, a 
tanár arra kéri őket, hogy dolgozzanak csoportokban, és találjanak ki olyan témákat, amelyekkel szívesen 
foglalkoznának a következő órák során. Bizonyos idő elteltével a tanulók felírják a táblára témáikat („Jó ötlet 
kutyát tartani?” „környezetvédelem” „miért tenyésztenek az emberek állatokat?” „állatbarát = 
vegetáriánus?”). A csoport megvitatja a témákat, és kiválasztja, melyeket tartja a legérdekesebbnek, a többit 
pedig letörlik a tábláról. Mindenki lefotózza a táblát a telefonjával, hogy az óra után is visszatérhessenek 
hozzá.  

 

Előnyök  

A tanulók felelősséget éreznek a tanulási folyamat iránt, és ők tervezhetik meg a 
tanmenetet, amely a saját szükségleteiket és várakozásaikat tükrözi.  

Kockázatok / hátrányok 
/gyengeségek 

Olyan témákat is 
felvethetnek és 
kiválaszthatnak, 
melyeket a tanár 
nehezen tud beágyazni; 
ekkor észrevétlenül kell 
megpróbálnia moderálni 
a feladat ezen 
szakaszát.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

A tanár maga ír fel valamennyit a javasolt témák közül, és megkéri a tanulókat, hogy ezek közül válasszanak 
5-7-et.  

A bevezető film helyett posztert, fényképet vagy képtöredéket is bemutathat, és felkérheti a tanulókat, hogy 
ennek alapján próbálják kitalálni az óra témáját. Jó ötlet az is, ha csak zenét vagy hangokat játszik le (pl.:. 
Város zaja, erdő hangjai).  

Az utalások homályosabbak is lehetnek, hogy vitát váltsanak ki.  

Alacsonyabb szinteken használható.  

  

Megfigyelés helye: orosz nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   
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60. sz. jó gyakorlat                    Cím: Közös történetmesélés   

Tevékenység célja: grammatikai struktúrák aktiválása / grammatikai struktúrák ismétlése vagy 
megszilárdítása  

 

Szint: B1-B2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

Tábla  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

A tanár előadta a csoportnak Piroska történetét, úgy hogy a legtöbb részletet a tanulóktól csalta ki. Egyszerű 
képeket rajzolt fel a táblára, amelyek mind a történet fő pontjait, mind a részleteket illusztrálták. Piroska egy 
német nevet kapott, melyet a csoport szavazott meg. Miután a tanár meggyőződött róla, hogy megszületett 
egy történetváltozat, amellyel mindenki egyetért, elkezdte újramesélni feltételes mondatokkal, pl. „Ha Helga 
édesanyja nem tudta volna, hogy a nagymama beteg, nem vett volna Paracetamolt,” “Ha Helga anyja nem 
vett volna Paracetamolt, nem tette volna bele Helga kosarába” „Ha Helga anyja nem tett volna Paracetamolt 
a kosarába, sötétedés előtt elindulhatott volna”. A tanulók körbeállták a táblát, és sorban folytatniuk kellett a 
tanár által megkezdett történetet úgy, hogy a mondatukat első része az előző mondat második felén 
alapuljon. A mondatoknak az eredeti történetet kellett követniük, közben pedig a tanár rámutatott a képekre, 
hogy a diákok biztosan minden részletet belefoglaljanak, és ne ugorjanak a könnyebb részekre.  

 

Előnyök  

A tanulók aktívan részt vesznek a történetmesélésben. Figyelniük kell egymásra, a 
többiek munkájára kell hagyatkozniuk, és azt kell kiaknázniuk. Mindenkinek részt 
kell vennie benne, mert körben állnak. Cél érdekében használják az adott 
nyelvtani szerkezetet. Élvezik, hogy az egész történetet elmesélhetik, és értékeli a 
rajzok nyújtotta segítséget.  

 

Kockázatok / 
hátrányok 
/gyengeségek 

Mindenkinek jól kell 
ismernie a történetet, 
és az eredeti 
verziónak 
részletgazdagnak kell 
lennie, hogy elég 
hasznosítani való input 
álljon rendelkezésre.  

Csak néhány nyelvtani 
struktúrával működik, 
pl. narratív mondatok, 
feltételes mód, függő 
beszéd („A tanár azt 
mondta, hogy...”) és 
kötőszavak.  

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

Még jobb, ha maguk a tanulók mondják el az eredeti történetet és rajzolják meg a képeket. Különböző 
történetek használhatók.  

 

Megfigyelés helye: angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   
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61. sz. jó gyakorlat   

Tevékenység célja: Bemelegítés / lexikai struktúrák ismétlése vagy megszilárdítása   

Szint: B1 - C2 Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

A tanulók idiómákról készített saját illusztrációinak szkennelt változata 
PowerPoint prezentáció formájában  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség   

Leírás  

A tanulók az előző óra során illusztrációkat ,készítettek az új szókincsről (ez esetben állatok neveit tartalmazó 
idiómák). A tanár otthon beszkennelte őket és PowerPoint prezentációt állított össze belőlük. Bemelegítésként 
és ismétlésként kivetítette a képeket, hogy felidézhessék a tanultakat. E felállás alternatívájaként egy diák 
vette át a tanár helyét (önként vagy felszólításra), aki láthatta a megoldásokat, és az volt a feladata, hogy 
kikérdezze a többieket, de csak igennel vagy nemmel felelhetett a javaslataikra.  

 

Előnyök  

• A tanulók egymás számára készítenek feladatokat.  

• A tanulók egymást és önmagukat tesztelik.  

• Értékes az óra légkörére nézve is, mert azt mutatja, hogy a tanár értékeli a diákok munkáját.  

• Validálja a tanulók munkáját, mert az újra hasznosul, és mind a tanár, mind a tanulók használják.  

 

Lehetséges adaptációk/ egyéb felhasználási lehetőségek /változatok  

A diákok definíciókat, leírásokat vagy történeteket is alkothatnak, melyeket ugyanígy újrahasznosíthatunk.  

 

Megfigyelés helye: orosz nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

 

 

 

 

62. sz. jó gyakorlat                        Cím: Jegyzetelés   

Tevékenység célja: hallott szövegértés  

Szint: A2 – C2  Anyagok / didaktikai segítség / kellékek:  

Egy kiselőadás hangfelvétele  

Nyelvi kompetencia: beszédkészség / hallott szövegértés / íráskészség   
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Leírás  

E tevékenység célja, hogy a tanulók meghallgassanak egy rövid előadást.  

Eközben jegyzetelniük kell, akár írásban, akár rajzokkal. Később párokban összehasonlítják a jegyzeteiket, és 
ellenőrzik, mennyire emlékeznek. Ez a reflexiót könnyíti meg.  

 

Megfigyelés helye: angol nyelvóra, Varsói Egyetem (UW)   

 

 

 

 

 

 

 

Képek:  

http://classroomclipart.com 

http://trouvephoto.com 

http://www.ccdmd.qc.ca/monde 

http://www.folp.free.fr 

http://www.freedigitalphotos.net 

http://www.istockphoto.com 

http://www.picto.qc.ca 

http://www.pixelio.de 

https://pixabay.com 

https://www.shutterstock.com 

https://www.gettyimages.com 
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HALLGATÓI ÚTMUTATÓ 

ELMÉLETI RÉSZ 

Összeállította Lugossy Réka, Pécsi Tudományegyetem 

BEVEZETÉS 

Mint minden az oktatással kapcsolatos elképzelés, a mi értékelésről alkotott elképzeléseink is hajlamosak 

visszanyúlni mindarra, amit tanulóként tapasztaltunk. Hagyományosan, amikor értékelésre gondolunk, 

dolgozatírás és érdemjegyek jutnak eszünkbe, és sokunk számára ezek nem éppen a legkellemesebb 

emlékek.  

Az értékelés azonban több az osztályzásnál. Amellett, hogy százalékokkal és jegyekkel mérik és értékelik a 

teljesítményt, tanáraid oly módokon is nyújthatnak rendszeres értékelést, hogy az a fejlődésedet szolgálja és 

növelje a tanulás iránti motivációdat. Jó példa erre, amikor a tanár pozitív visszajelzést nyújt például ezzel: 

„Az esszéd koherens és összeszedett. A szókincsed szintén helyénvaló, de a szerkezetekre, amelyeket 

használtál, jobban oda kellene figyelned, főleg, amikor feltételes módról van szó.” A diák munkájára nyújtott 

ilyen bátorító reflektálás a formatív értékelés egyik példája. Célja, hogy feltárja a tanuló munkájának 

erősségeit, egyszersmind azokat a területeket is, amelyekben nagyobb igyekezetre lenne szüksége.  

Kétségtelen, hogy a tanuló munkájára adott ilyen reakció specifikusabb és ezáltal informatívabb is, mintha 

csak jegyet kapna bármi egyéb visszajelzés nélkül. Így többet is megtudhat arról, hogy mit csinált jól, és 

miben kell még fejlődnie. Ha ismered az erősségeidet és a gyengeségeidet is, önállóbban fogsz tudni tanulni, 

és képes leszel felelősséget vállalni a saját tanulási folyamatodért.  

Az útmutató ezen fejezetében:  

• elmagyarázzuk a szummatív értékelés (SZÉ) és a formatív értékelés (FA) fogalmát  

• elmagyarázzuk, mikor használunk SZÉ-t, és mikor FÉ-t  

• bemutatjuk az FÉ tanulók fejlődésére gyakorolt előnyeit  

• megteremtjük a lehetőséget, hogy kritikusan gondolkodj a FÉ tanulásba való beépítésének módjairól 

• arra buzdítunk, hogy napi szinten használd az FÉ-t  

• további olvasnivalókat ajánlunk az FÉ témakörében  
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1 ÉRTÉKELÉSI TÍPUSOK ÉS CÉLJUK: MILYEN ÉRTÉKELÉST MIRE HASZNÁLUNK 
 

Az értékelés típusai és gyakorlatai a céljainktól és a tanulás kontextusától 
függően eltérhetnek. Nézzük meg, milyen értékelési típusokat használunk, és mikor.  

A tanulás értékelése: szummatív értékelés  

Akkor beszélünk a tanulás értékeléséről, amikor azt akarjuk felmérni, hogy a tanítványaink mennyit tanultak 
egy bizonyos időpontig, például egy-egy oktatási időszak, tankönyvi fejezet, kurzus vagy a tanév végéig. 
Ebben az esetben szummatív értékelési (SZÉ) technikákat alkalmazunk, mint például teszteket, házi 
feladatokat vagy projekteket, amelyek felfedik, hogy a tanulók megtanulták-e, amit meg kellett tanulniuk, és 
megfelelnek-e bizonyos követelményeknek. A szummatív értékelést pontosan ezért mondják a tanulás 
értékelésének: mivel a tanulmányi eredményeket értékelik egy bizonyos tanítási időszak végeztével A 
szummatív értékelésnek sokszor nagy a tétje, vagyis a pontértéke, például mint a nyelvvizsgák vagy érettségi 
vizsgák esetében.  

Értékelés a tanulás érdekében: formatív értékelés A 

Míg az oktatók számára fontos, hogy egy-egy oktatási időszak végén visszajelzést kapjanak a tanulóik 
eredményeiről (SZÉ), az is sarkalatos, hogy az oktatás folyamata közben is visszajelzést kapjanak arról, 
hogy diákjaik mit vagy mit nem tanulnak meg. A tanárok tudni szeretnék, hogy diákjaik megértik-e az 
aktuális témát, mennyire tudják alkalmazni a tanultakat, nem értettek-e félre valamit, vagy hiányos-e a 
tudásuk valamiben. Mindezt azért fontos tudniuk, mert így segíthetik legjobban diákjaik haladását. Vagyis 
azért használnak értékelést a tanulás érdekében, azaz formatív értékelést (FÉ), hogy rálátással bírjanak 
tanulóik tanulási folyamataira és fejlesszék saját tanítási módszereiket egy-egy oktatási időszak közben.  

Fontos megjegyezni, hogy nem csak a tanárnak kell tisztában lennie vele, hogy tanulói mit tudnak és mit nem, 
de maguknak a tanulók is. Nyomon követhetjük és ellenőrizhetjük saját fejlődésünket, például ha átgondoljuk, 
egy feladat miért tűnt könnyűnek vagy miért okozott nehézséget, és legközelebb hogyan csinálhatnánk 
jobban. Így kezdjük úgy érezni, hogy jobban a kezünkben tartjuk saját tanulási folyamatunkat, és hosszú 
távon önállóbbak leszünk. Ez azért fontos, mert amint kimutatták, a tanulói autonómia sarkalatos tényező a 
sikeres idegen nyelvtanulásban.  

A formatív értékelés során nem szabadna ugyanúgy osztályozni, mint a szummatív során. Inkább, ahogy 
Dodge (2009) rámutatott, gyakorlásként szolgál a tanuló számára, mint például egy értelmes órai feladat 
vagy releváns házi feladat, amely mind a tanárnak, mind a diáknak lehetőséget nyújt arra, hogy 
azonosítsák, hol szükséges még fejlesztés. Így a tanár megfelelő módon tud módosítani, a tanulók pedig 
látják, miben szükséges jobban igyekezniük.  

Úgy látszik tehát, hogy az a tanulásért történő értékelést a tanulási folyamat részének tekinthetjük. Ezért a 
formatív értékelésnek gyakorinak és interaktívnak kell lennie 
(http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf). Vagyis a formatív értékelés akkor válik leginkább 
a tanuló javára, ha az a tanulási folyamat rendszeres része, és ha a tanuló is be van vonva a maga és a 
társai állandó, a tanulás érdekében történő értékelésébe.  

http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf
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2 HONNAN TUDHATJUK, HOGY AZ ÓRÁK KONTEXTUST TEREMTENEK.E A FORMATÍV 
ÉRTÉKELÉS SZÁMÁRA?  

A kutatások szerint azok a tanárok, akik formatív értékelés keretein belül 
tanítanak, a tanítási-tanulási folyamat bizonyos kulcselemeire is nagy hangsúlyt fektetnek (OECD/CERI, 
2008). Nem feltétlenül hangsúlyozzák állandóan ezeket a szempontokat, de bizonyos fokig mindegyik elem 
rendszeresen megjelenik a gyakorlatukban.  
A következőkben olvasható azoknak a kulcselemeknek a listája, melyeket a formatív értékelésre 
összpontosító tanárok beépítenek a gyakorlatukba. Olvasás közben saját, nyelvtanulóként szerzett 
tapasztalataidat is átgondolhatod: hogyan és mennyire jelennek meg ezek a gyakorlati elemek a 
nyelvóráidon? A bekeretezett részben szereplő rövid magyarázatok és példák segítenek a jó gyakorlat ezen 
szempontjait a saját tapasztalataidhoz kötni.  

 
1. Olyan órai környezet, amely az interakciót és a formatív értékelési eszközök alkalmazását 

ösztönzi: 
 

A tanár eléri, hogy a tanulók biztonságban érzik magukat, és kockázatvállalásra ösztönzi őket, 

valamint arra, hogy nyugodtan hibázzanak. Fontos belátni, hogy a hibák a tanulási folyamat 
természetes velejárói. Abban is segítenek, hogy a tanár releváns visszajelzést nyújthasson a 
tanulóinak.  

 
2. Tanulási célok kitűzése, és az egyes tanulók haladásának nyomon követése ezek felé a célok felé: 
 

A diákok és a tanár megvitatják a tanulási célokat; a tanár akár segít is kitűzni ezeket vagy 
tudatosítani őket a tanulóban (például listát készít róluk), valamint segít nyomon követniük 
fejlődésüket.  

 
3. A különféle tanulói igényeknek megfelelő, változatos oktatás módszerek alkalmazása: 

 

A tanár különböző megközelítéseket, módszereket, feladattípusokat és anyagokat használhat a 
tanuló kognitív és tanulási típusától függően. Azaz a tanítást a tanuló kognitív és érzelmi 
szükségleteihez igazítja, hogy segítsen az új anyagot a meglévő ismeretekhez kötni.  

 
4. Változatos megközelítések alkalmazása a tanulók megértésének felmérésére: 

 

A tanárok különféle értékelési eszközöket alkalmaznak annak érdekében, hogy betekintést 

nyerhessenek a tanuló fejlődésébe. Az értékelés különböző formái más-más tanulói szükségleteket 
tárhatnak fel, így a tanárnak több elképzelése lesz arról, hogy a diáknak milyen segítségre van 
szükségük. A változatos értékelés révén a tanár azt is láthatja, hogy a tanulók milyen rugalmasan 
képesek az elsajátított tudást új helyzetekben alkalmazni. 
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5. Visszajelzés nyújtása a tanuló teljesítményéről és az oktatásnak a feltárt szükségletekhez való 

igazítása: 
 

A tanár rendszeres visszajelzést nyújt a tanulók teljesítményéről. Tapasztalatból tudjuk, hogy nem 
mindenfajta visszajelzés hatékony: némelyik, amelyet tanulóként kaptunk, nem sokat ért el a 
fejlődésünk érdekében. A jó visszajelzés konkrét, javaslatokat tartalmaz a további haladásra nézve, 
és pozitívan van megfogalmazva.  

 
6. A tanulók aktív bevonása a tanulási folyamatba: 

A jó tanítás segít a tanulónak tudatára ébrednie, hogy mi az, ami személy szerint beválik nála, és mit 

tehet a saját fejlődése érdekében. Más szóval segít a tanulni tanulás vagy metakognitív stratégiák 
fejlesztésében.  

 

 

3  MILYEN ELŐNYE SZÁRMAZIK A TANULÓNAK A FORMATÍV ÉRTÉKELÉSBŐL?  

 

Nézzük meg, tanulóként hogyan vehetjük hasznát a folyamatos formatív 

értékelésnek. Hogyan segítenek a formatív értékelési módszerek sikeresebb nyelvtanulókká válnunk?  
 
A formatív értékelés rendszeres alkalmazása:  
 

1. megmutatja a tanárnak, hogy hol tartunk a fejlődési folyamatban. Ezáltal még inkább a 
szükségleteinkhez tudják igazítani az oktatást.  

 

2. pozitív visszajelzést nyújt szóbeli és írásos teljesítményünkről. Ez azért hasznos, mert tudni szeretnénk, mit 
csináltunk jól. Ráadásul a pozitív visszajelzés magabiztosabbá tesz minket, és így növeli annak 
valószínűségét, hogy a jövőben szívesebben oldjunk meg hasonló feladatokat. Így a tanulásért való 
értékelés pozitív attitűdöket alakít ki a tanulással és a tanult nyelv használatával szemben. A következő 
példa is erre nyújt mintát:  
 
 

Hasonlítsd össze a kétféle visszajelzést: Ajjaj! Olyan egyszerű szavakat nem tudtál, mint hogy felhő és nap. És: 
Tetszett, hogy amikor nem tudtál egy szót, valami mást használtál helyette. E nagyon hatékony stratégia. 
Következő alkalomra utánanéznél azoknak a szavaknak, amelyeket ma nem tudtál? Mint látható, mindkét 
esetben a tanuló tudását mérjük, de nagyon is eltérően: az első visszajelzés esetében azon van a hangsúly, 
amit a tanuló nem tud; a második pozitív nyilatkozattal indít a tanuló képességeit illetően, majd építő jellegű 
tanáccsal folytatódik. 

 

3. részletes és konkrét információt nyújt arról, hogy milyen területeken kell fejlődnünk, és mik a velünk 
szembeni elvárások. Ez azért értékes információ, mert meg tudjuk állapítani, hogy mibe kell több munkát 
fektetnünk akár otthon, akár az iskolában.  
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Ha például tudatában vagyunk, hogy a hallásértésünket kell fejlesztenünk, úgy dönthetünk, hogy több idegen 
nyelvű szöveget fogunk hallgatni otthon, például TED Talks videókat vagy filmeket nézünk. Ha pedig a 
kommunikáció terén van szükségünk több gyakorlásra, úgy dönthetünk, hogy az órai páros és 
csoportmunkában leszünk aktívabbak.  

 

4. Segít megismernünk erősségeinket és gyengeségeinket, és önállóbb tanulókká válnunk. Ez azt jelenti, 
hogy átgondolhatjuk, mi válik a tanulás javára és döntéseket hozhatunk a saját tanulási folyamatainkkal 
kapcsolatban:  

 

Például úgy dönthetünk, hogy az olvasott szövegértési készségeink fejlesztése érdekében elolvasunk egy 

regényt, egy könnyített olvasmányt, vagy a szakmai érdeklődésünkkel kapcsolatos blogokat vagy cikkeket. A 
kutatások szerint azok a nyelvtanulók, akik képesek követni a saját tanulási folyamataikat, önállóbbnak érzik 
magukat, és sikeresebb nyelvhasználókká válnak.  

5. segít megszokni azt a gondolatot, hogy a hibák a tanulás szükségszerű velejárói. A hibák lehetőséget 
nyújtanak a tanulásra, mert arra világítanak rá, hogy hogyan csinálhatnánk jobban. Ken Robinson kutató 
egyenesen azt állítja, hogy aki nem hibázik, soha nem is áll elő semmi eredetivel.  
 

6. a fejlődési szemléletmód (growth mindset) kialakulását serkenti a rögzült szemléletmód (fixed mindset) 
helyett (bővebben lásd: Dweck, 2006). A rögzült szemléletmóddal rendelkező emberek hajlamosak a 
kihívásokra nehézségként tekinteni, míg a fejlődési szemléletmóddal bírók a fejlődésre kínálkozó 
lehetőségként érzékelik őket. A fejlődési szemléletmód hajlandóbbá tesz a kockázatvállalásra, és 
meggyőz róla, hogy idő és energia befektetésével képesek vagyunk megtanulni bármit.  

 

7. arra ösztönöz, hogy a tanulás végeredménye helyett magára a folyamatra koncentráljunk.  
 

8. arra buzdít, hogy kérdezzünk. Kérdezni jó, ha nem tudunk valamit Ha felteszünk egy kérdést és 
megkapjuk rá a választ, rengeteg időt spórolhatunk meg. A kérdezés ráadásul a kritikus gondolkodást is 
fejleszti.  

 

9. lehetőséget nyújt rá, hogy értékelhessük a saját (önértékelés) és a társaink teljesítményét (társértékelés). 
Ha felkérnek minket, hogy világítsunk rá, hogyan teljesítettünk és miért vagy miért nem jártunk sikerrel, 
lehetőséget kapunk, hogy belegondoljunk, mi befolyásolta az eredményeinket, és miben vannak 
nehézségeink. Ezáltal még inkább a saját kezünkbe vehetjük a magunk és a csoportunk tanulásának 
irányítását.  

Fontos kiemelni, hogy a formatív értékelésben való részvétel nem ró plusz terhet se ránk, se a tanárainkra. Ez 
nem olyasvalami, amire külön fel kell készülni vagy plusz erőfeszítéseket kell tenni az érdekében, hiszen a 
tanulásért történő értékelés a tanítási-tanulási folyamat szerves része.  
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4 ÁTGONDOLNI ÉS MEGVITATNI VALÓ KÉRDÉSEK:  

A fentiek közül milyen előnyt tapasztaltál már nyelvtanulóként?  

Fel tudsz idézni egy példát arra, hogy a pozitív (vagy éppen negatív) visszajelzés hogyan befolyásolta az 
előmeneteledet?  

Hogy érzed, mely területen kell a legtöbbet fejlődnöd idegen nyelv tanulás terén? Mit tehetsz ennek 
érdekében?  

 

 

5 KONKLÚZIÓK 

 

E fejezet célja az volt, hogy elmagyarázza a formatív értékelés fogalmát, leírja, hogy működik tantermi 
keretek között, és feltárja a tanuló fejlődésére gyakorolt előnyös hatásait.  

Ha mindezt észben tartod:  

• jobban tudod, hogy milyen visszajelzésből kovácsolhatsz előnyt, 
• a tanáraid nyújtotta visszajelzésről kritikusan fogsz gondolkodni és jobban meg is érted,  
• jobban megérted a saját tanulási folyamataidat, különösen azt, hogy nyelvtanulóként mi az, ami neked 

személy szerint beválik, 
• bátran hozol döntéseket a saját tanulásoddal kapcsolatban. 

Röviden, reméljük, hogy az e fejezetben szereplő elképzelések elolvasása és megvitatása révén önállóbb, és 
ezáltal hatékonyabb nyelvtanuló válik belőled.  

  

Most már készen állsz egy rövid kvízre: 

http://bryza.wgsr.uw.edu.pl/quiz/Guidebook_practical_HUN.htm  
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(2008 

 

Hasznos linkek és weboldalak a formatív értékelésről:  

http://www.assessmentforlearning.edu.au/default.asp  

http://www.dylanwiliam.org/Dylan_Wiliams_website/Welcome.html 

http://wvde.state.wv.us/teach21/ExamplesofFormativeAssessment.html 

http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Post-
Primary_Education/Junior_Cycle/Assessment_for_Learning_AfL_/  

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/8EA47553-FEE3-4753-8BFC-
D6688FC2D61F/0/GrowthMindsetFeedbackTool.pdf 

http://mindsetonline.com/changeyourmindset/firststeps/  

http://ofi.hu/tudastar/segedkonyv-integralt/formativ-ertekeles 

https://www.slideshare.net/Sulinetwork/fzi-otlia-s-farkas-bertalan-pter-formativ-rtkels 

 

http://www.assessmentforlearning.edu.au/default.asp
http://www.dylanwiliam.org/Dylan_Wiliams_website/Welcome.html
http://wvde.state.wv.us/teach21/ExamplesofFormativeAssessment.html
http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Post-Primary_Education/Junior_Cycle/Assessment_for_Learning_AfL_/
http://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Post-Primary_Education/Junior_Cycle/Assessment_for_Learning_AfL_/
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/8EA47553-FEE3-4753-8BFC-D6688FC2D61F/0/GrowthMindsetFeedbackTool.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/8EA47553-FEE3-4753-8BFC-D6688FC2D61F/0/GrowthMindsetFeedbackTool.pdf
http://mindsetonline.com/changeyourmindset/firststeps/
http://ofi.hu/tudastar/segedkonyv-integralt/formativ-ertekeles
https://www.slideshare.net/Sulinetwork/fzi-otlia-s-farkas-bertalan-pter-formativ-rtkels
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ZÁRSZÓ  

 

Szeretnénk hálánkat kifejezni a négy egyetemről (Vytautas Magnus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Turkui 

Egyetem (Turun Ammattikorkeakoulu), Varsói Egyetem) a projektben részt vevőknek, akik a kézikönyvünkben 

szereplő jó gyakorlati példákat összegyűjtötték. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a tanároknak 

is, akik óráikra invitálták kollégáikat, és / vagy mások óráit figyelték meg. És végül, de nem utolsósorban 

nem születhetett volna meg ez a könyv hallgatóink igen különleges hozzájárulása nélkül. Mindenkinek 

köszönjük!  

A kézikönyv megírásával kezdettől fogva egy igen gyakorlatias cél lebegett a szemünk előtt; először is az, 

hogy összeállítsunk egy sor jó gyakorlati példát, melyet érdemesnek tartunk a terjesztésre, másodsorban 

pedig az, hogy kicserélhessük tapasztalatainkat és új tanítási módszereket tanuljunk.  

A legtöbb nyelvtanár rendszeresen vesz részt szakmai továbbképzéseken, workshopokon és konferenciákon. 

Ezeknek azonban sokszor nem sikerül azokat a kihívásokat megcéloznia, melyeket mindennapi tanítási 

gyakorlatuk vet fel. Ezt a kézikönyvet arra terveztük, hogy e kihívásokban nyújtsanak közvetlen segítséget. 

Reméljük, hogy minden olvasója talál benne valamit, amit saját igényeihez igazíthat és hatékonyan 

alkalmazhat az óráin. A jó gyakorlat itt összegyűjtött példái mind a tapasztalt tanárokat, mind a 

pályakezdőket inspirálhatják az óráikon alkalmazott eszközeik spektrumának bővítése révén. E technikák 

jobb tanár-diák kapcsolatot is eredményeznek, míg a csoportdinamika és a tanulók közti kapcsolat még 

jótékonyabb hatással lesz a tanulásra.  

E technikák hosszú távú előnye az, hogy munkák hatékonyabb és vonzóbb lesz a diákok számára, akik 

önállóbbak lesznek és tudatára ébrednek annak a felelősségnek, amelyen velünk osztoznak a nyelvtanulás 

folyamatában.  

Amit különösen értékesnek tartunk, az az, hogy az itt bemutatott anyag tökéletesen autentikus, és négy 

különböző országban került alkalmazásra a napi gyakorlatban a tanulók javára – ami különösen fontos a z 

egyre nemzetközibbé váló oktatás kontextusában. Másodsorban ezek nem csak szórakoztató idegennyelv-

tanulási feladatok példái, hanem az általunk oly lelkesen hirdetett formatív értékelés koncepciójával 

szorosan összefüggő technikák. Minden példára alkalmazható a formatív értékelés legalább egy kulcseleme.  

Azt is érdemes megemlíteni, hogy az itt leírt módszerek számtalanféleképpen adaptálhatók a tanulói 

szükségletekhez vagy az adott tanulási környezethez. Nem készen kapott forgatókönyvek vagy óravázlatok, 

inkább a nyelvtanulók végzett munka módszereinek mintái, melyeket szabadon módosíthatunk a tanulók 

szintjéhez és a konkrét nyelv sajátosságaihoz igazítva őket. Arra is biztatjuk az olvasót, hogy módosítson 

rajtuk, a maga módján használja fel őket, töltse meg őket saját tartalmával és szélesítse hatókörüket. 

Reméljük, a jövőben velünk is megosztja majd gondolatatait és példáit kreatív alkalmazásukra.  

Reméljük, gyűjteményünk hasznos kézikönyvként fog szolgálni mindazoknak, akiket már sikerült meggyőzni, 

vagy legalábbis esélyt adtak maguknak a meggyőzésre arról, hogy milyen hasznos és hatékony a formatív 

értékelés eszközeinek beépítése saját tanítási gyakorlatukba. Már ismerünk is olyan tanárokat, akik ezt 

teszik. Halljuk hát az ő véleményüket:  
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Justyna Deczewska, orosz mint idegen nyelv tanár, Varsói Egyetem  

„A FAB projektnek hála ráébredtem, hogy az értékelés önmagában nem cél. Csak akkor van értelme, ha a 

tanulónak pontosan és érthetően megfogalmazott visszajelzést nyújt. Különben csak értelmetlen formaság, ami 

semmilyen módon nem járul hozzá a tanulási folyamathoz.” 

Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė, német nyeévtanár, Vytautas Magnus Egyetem 

„Óriási tapasztalatot jelentett más óráit látni Finnországban. Jó tapasztalat volt látni, hogy mikét lehet 

rugalmasabban tanítani, és milyen egy rugalmas oktatási rendszer. A FAB projektből szerzett jó tapasztalatokat 

én is megpróbálom használni az óráimon.” 

 

“It was very huge experience to see the other lessons in Finland. The good experience how to teach more flexible, 

to see flexible education system. I try to use the good experience from FAB project in my classes.” 

 

Bánki Kornélia, angol nyelvtanár, Pécsi Tudományegyetem 

„Kezdtem elgondolkodni azon, hogy milyen fontos lehet a tanuló számára, hogy megértse nem csak a kurzus 

egészének, hanem sorra minden egyes órának vagy tanulási egységnek a célját. Így elhatároztam, hogy 

mostantól több hangsúlyt helyezek arra, hogy megosszam a diákjaimmal ezeket a részleteket, és a tanmenet 

mellett, amelyben persze már benne van, az óraterveimbe is beültessem ezt az elképzelést. Ez nekem is 

könnyebbé teszi a célok kitűzését, mert lépésről lépésre tudom követni az új rendet.”  

Sirpa Rajala, finn mint idegen nyelv tanár, Turkui Egyetem  

„A FAB projekt számos szempontból aktiválta és világított rá arra, hogy hogyan értelmezem a formatív értékelés 

jelentőségét a tanításban. A projekt során nyelvórákon figyelhettük meg a formatív értékelést, és eközben néhány 

jó és konkrét példára tehettünk szert, melyeket könnyen adaptálhatunk tanítás során különböző szintekhez. 

Összességében arra jutottam, hogy szisztematikusan növelnem kell a formatív értékelés gyakorlatainak 

alkalmazását saját nyelvóráimon. Arra is fontos odafigyelni, hogy hogyan történik a formatív értékelés egy-egy 

modulban, valamin távoktatás esetén és annak értékelésében, arra is figyelmet kell fordítani, hogy mi a helyzet a 

formatív értékeléssel a tantervben vagy egyetemi szinten a tanulmányok egésze során, mind a nyelvek esetében, 

mind akkor, ha egyéb tanulmányokhoz kapcsolódnak. A jövőben ez a legalábbis az innovációs pedagógiai 

curriculum munkájában fog konkretizálódni a Turkui Egyetemen, ahol saját egységem képviselőjeként dolgozom. 

Zárásul, a FAB projekt a tanulás és a formatív értékelés számos aspektusán elgondolkodtatott.”  

 

 

Agnieszka Kowalewska, spanyol mint idegen nyelv tanár, Varsói Egyetem  

„A FAB projekt lehetővé tette, hogy kollégáim megfigyelése és szakmai tapasztalataink egymással való 

megvitatása révén tanulhassak a formatív értékelés elméletéről és gyakorlati alkalmazásáról. Úgy gondolom, a 

formatív értékelés óráim állandó részévé fog válni, mert a tanulói autonómiát segíti elő, és a tanulási folyamat 
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tárgyai helyett partnerekké válnak benne. Ráadásul kiszabadítja a tanárt a „tévedhetetlen mentor” szerepének 

fojtogató kalodájából, és olyan módszerekkel látja el, amelyek logikusabbá (világos célkitűzések, kulcskérdések, 

hatékony visszajelzés, stb.) és igazságosabbá (egyértelmű kritériumok a siker jelentéséről) teszik a nyelvtanítást, 

vagy más szavakkal „tanulóbarátabbá”. Ugyanakkor ez az egyetlen módszer, amely a gyengébb tanulókat 

képessé teszi rá, hogy behozzák azt, amit még nem sikerült kielégítően elsajátítaniuk – ami gyakran arra készteti 

őket, hogy feladják a nyelvtanulást –, míg az erősebbek lehetőséget kapnak rá, hogy még tovább fejlődjenek.”  

 Daiva Pundziuviene, angol nyelvtanár, Vytautas Magnus Egyetem  

„Elkezdtem sűrűbben alkalmazni az ön- és társértékelési stratégiákat, és arra is ráébredtem, hogy ha a tanulók 

megvitatják a feladat céljait, az mindkét fél számára nagy előnnyel jár. Emellett a formatív értékelési eszközök 

széles skálájával ismerkedtem meg, melyek nagyon sokat segítenek a visszajelzés nyújtásában vagy a tanulók 

képességeinek értékelésében. Azonban a nyelvórák rövidsége gyakran meggátolja a formatív értékelés 

megvitatását, kipróbálását és követését.”  

Pálfy Éva, angol nyelvtanár, Pécsi Tudományegyetem 

„Még ha a tanszékem arra is kötelez, hogy minden lecke után dolgozatot írassak a diákjaimmal, kijavításuk után 

megragadom az alkalmat, hogy rámutassak, hol van szükségük a diákjaimnak további gyakorlásra, vagy mi az, 

amit alaposabban kellene megtanulniuk. Időnként e pontok megerősítésével töltöm az órát, hogy minden tanuló 

tudatára ébredjen a gyenge pontjainak és ráébredjen, mit tehetne ezek érdekében. Így nem bátortalanítja el 

őket, és nem csak egy osztályzattal találják szembe magukat. A probléma és a következő lépés megértése 

sarkalatos pont. Némelyikük sokkal többet profitál ebből, mint a hagyományos stílusú tanításból.  

Az olyan csoportokban, amelyekben a beszédkészségen és az előadáson van a hangsúly, igencsak értékelik 

visszajelzéseimet 1,5-2 hónap után. Újult erővel haladnak és küzdenek tovább.”  

Ann-Katrin Tyni-Nummelin, svéd mint idegen nyelv tanár, Turkui Egyetem  

„Hogy hogyan profitáltam a FAB projektből? Számomra nagyon hasznos volt, hogy találkozhattam más 

országbeli tanár kollégáimmal, követhettem tanítási gyakorlatukat, beszélgethettem és ötleteket cserélhettem 

velük. Jó a tanulók szemszögéből is vetni néhány pillantást a tanulásra, ugyanakkor a saját tanítási 

gyakorlatomra reflektálni. Még ha nem is mindig tanulhattam új tanítási módszereket, fontos megfigyelni a tanár 

és a tanulói csoport közti interakciót.  

Hogy a formatív értékelés megváltoztatta-e azt, ahogyan tanítok? Valamennyire igen. Új szempontokat találtam 

mind abban, amit tanárként ugyanúgy, mind abban, amit másképp csinálok; mi az, ami beválik, és mi az ami 

nem megy a lehető legjobban.”  

 

Eliza Fijałkowska-Ładak, angol mint idegen nyelv tanár, Varsói Egyetem  

„Először is az, hogy részt vehettem a FAB projektben, remek lehetőség volt arra,, hogy a tanítást és az értékelést 

illető saját megközelítésemre reflektáljak. A formatív értékelési workshopoknak köszönhetően több ismeretet 

szereztem róla, megtudtam, hogyan motiválhatom hatékonyabban a diákjaimat, és számos érdekes feladattípust 

ismerhettem meg, melyeknek a gyakorlatban is hasznát vehetem az óráimon. Az óralátogatások (mind 

vendégként, mint fogadó tanárként) különösen értékes tapasztalatot jelentettek annak tekintetében, hogy a 

különféle formatív értékelési módszerek hogyan alkalmazhatók a valóságban.  
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Szeretném még hozzátenni, hogy ami a legfontosabb, nagyon élveztem, hogy részt vehetek a projektben, 

mindazoknak a kedves és lelkes embereknek hála, akik létrehozták.”  

Jūratė Andriuškeviienė, német nyelvtanár, Vytautas Magnus Egyetem  

„Az óralátogatás remek lehetőség, hogy tapasztalatot szerezzünk és saját képességeinket is fejlesszük, valamint 

a már ismert módszerek magas színvonalú gyakorlati alkalmazását figyelhessük meg az idegen nyelvi órák 

során. Másfelől a kollégák óráinak megfigyelése során arra is ráébredhetünk, mit ne tegyünk a saját óráinkon. 

(…) Elkezdtem sűrűbben alkalmazni a szóbeli értékelést, és sokat dicsérem a diákjaimat, ha valamit jól csinálnak. 

Azt is észrevettem, hogy a gyors visszajelzés jobban motiválja őket. Mély benyomást tett rám, ahogy a lengyel 

kollégák a mnemonikus technikákat alkalmazták. Én is kipróbáltam a saját óráimon, és nagyon pozitív 

visszajelzést kaptam a diákjaimtól.”  

Magda Tulska-Budziak, orosz mint idegen nyelv tanár, Varsói Egyetem  

„Részvételem a FAB projektben lehetővé tette, hogy megismerhessem a formatív értékelés elméleti alapjait, és 

hogy formalizáljam és szélesítsem a nyelvoktatási módszertanban szerzett és a tanár szerepéről alkotott 

tudásomat.  

Kiderült, hogy már régóta használtam a formatív értékelés elemeit anélkül, hogy tudtam volna róla. Némelyik 

elvvel azonban nem tudok egyetérteni.  

A formatív értékelés partneri viszonyt feltételez a tanítási-tanulási folyamatban. Azonban nem minden diák felel 

meg a partneri viszony elvárásainak, amit én úgy értelmezek, hogy felelősséget vállalnak a munkájuk 

következményeiért, és nem is minden tanár áll szellemileg készen a partnerségre.  

A formatív értékelés nem forgatta fel fenekestül a tanítási stílusomat. Ami a gyakorlati alkalmazását illeti, egy 

technikát kezdtem el használni, amelynek a létezéséről azelőtt fogalmam sem volt. Ez az, hogy várjak 30 

másodpercet, mielőtt egy tanuló válaszol. Ez viszont forradalmasította az óráimat!  

Azt tartom a projektben való részvételem legfontosabb értékének, hogy arra késztetett, hogy mélységekben 

reflektáljak arra, ahogyan tanítok.”  

Jurgita Šerniūtė, angol nyelvtanár, Vytautas Magnus Egyetem  

„Ez volt számomra az első alkalom, hogy mélységeiben koncentrálhattam a formatív értékelésre. Nagyszerű 

élmény volt megosztani legjobb gyakorlatainkat a többi egyetemről érkezett kollégákkal, és összehasonlítani az 

otthoni és külföldi egyetemeken alkalmazott módszereket. 

(…) Mivel a reflexió az egyik érdeklődési területem, a formatív értékelés az óráimon is népszerűbbé vált; sokkal 

több időt szánok megbeszélésre az órákon, és a tanulók önértékelése mind az órákon, mind otthon is 

megszokottabbá vált.”  

Anna Sworowska, svéd és norvég mint idegen nyelv tanár, Varsói Egyetem  

„A FAB projekt révén a formatív értékelés bizonyos elemei örökre bekerültek a munkámba, melyek nélkül azt 

hiszem, az idegenyelv-oktatás manapság meg sem lehetne. Elégedettebbé és motiváltabbakká teszik a tanulókat, 

mert többé már nem félnek attól, ha hibáznak. Kényelmesebben érzik magukat és hajlandóbbak megszólalni az 

órákon.”  

Almantė Meškauskienė, angol nyelvtanár, Vytautas Magnus Egyetem  
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„Fantasztikus lehetőség volt, hogy tapasztalatokat cserélhettem külföldi kollégáimmal. A projekt során új 

módszereket is tanultam, és néhány ismert, de feledésbe merült módszert is felfrissíthettem.  

Észrevettem, hogy a projekt után többet kezdtem el dicsérni a diákjaimat egy-egy jól végzett feladat, vagy akár 

az arra tett látható erőfeszítés után.  

A projekt után aktívabb tanítási módszereket kezdtem alkalmazni, pl. új anyagot adok fel a tanulóknak, majd 

arra kérem őket, hogy magyarázzák el a többieknek. Gyakrabban értékeltetem is őket egymással.”  

Sari Loppela-Rauha, Turkui Egyetem  

„Hogyan profitáltam a FAB projektből? Más tanárokkal találkozni és megvitatni tapasztalatainkat mindig 

stimuláló hatással van rám és energiával lát el a munkához. Az, hogy interkulturális kompetenciai eszközökkel 

lássam el diákjaimat, munkám szerves része; értékes tapasztalat azt látni, hogy más országokban hogyan 

dolgoznak. Segít megérteni az egyetemünkre érkező külföldi cserediákokat is, akik, ha tanárközpontúbb oktatási 

környezetből érkeztek, először sokat küszködnek, míg ráéreznek, itt mi hogyan dolgozunk (mármint hogy azt 

várjuk tőlük, vállaljanak nagyobb felelősséget önálló munkájukért).  

Megváltoztatta-e a formatív értékelés azt, ahogyan tanítok? Miután a diákok szemszögéből figyelhettem meg a 

tanárokat, azt hiszem, tudatosabb lettem az órai munkát illető választásaimban. Különösen arra figyelek oda, 

hogy elegendő időt hagyjak a diákjaimnak válaszolni ahelyett, hogy én beszélnék túl sokat. A meglátogatott 

órákon néhány új gyakorlati ötletet is kaptam, feladattípusokat vagy eszközöket, amelyeket esetleg én is 

felhasználok majd a tanításban. Néhány óra pedig abban erősített meg, hogy mit nem akarok csinálni a saját 

óráimon.”  

 

 


