
 

PETALL 
Páneurópai Feladatközpontú Nyelvtanulási 

Tevékenységek 

Nemzeti képzésminta 
A képzés címe  

Feladatokkal dolgozunk: Modern idegen nyelvek, a Közös Európai Referenciakeret és 
az IKT 

Valós feladatok válogatása, adaptálása, készítése és megvalósítása a nyelvtanulásban 

A képzés szükségessége és megalapozottsága 

A modern nyelvek tanárai közül sokaknak még mindig gondot okoz a Közös Európai 
Referenciakeret (CEFR) gyakorlatba való átültetése. A valós nyelvi feladatok használata a 
tapasztalatok szerint segít a nyelvórákat kevésbé elvonttá és élvezetesebbé tenni. A 
feladatok CEFR rendszerhez való igazításával a tanárok a megfelelő nyelvi szintre tudják 
hangolni tanításukat. Az infó-kommunikációs technológia (IKT) ehhez kiváló eszköz. 

A szakterület áttekintése és a képzés innovatív jellege 

Bár vannak olyan nyelvtanároknak szóló képzések, melyek a TBLT (Task Based Language 
Learning, feladatalapú nyelvoktatás), a CEFR vagy az IKT használatával foglalkoznak, 
tudomásunk szerint egy olyan sincs, ahol ez a három téma egységben szerepelne. 

Célcsoportok 

Általános és középiskolai nyelvtanárok 

Eredmények: változások az oktatási gyakorlat, eljárások és oktatóanyagok terén 

Célunk, hogy a résztvevő tanárokat segítsük abban, hogy a megfelelő CEFR szinten, IKT 
használatával segítve tudjanak tanítani. 

Tartalom 

1. rész: Bevezetés 

A TBLT szakirodalmának rövid áttekintése (ld. irodalomjegyzék). A TBLT használata 
tanárok, diákok, tanárjelöltek és az iskolák szemszögéből. A CEFR és az IKT szerepe. 

Feladatközpontú nyelvtanítási tapasztalatok Hollandiában. 

EU-s projektek a témában (ETALAGE, PETALL). Ezek anyagaihoz való hozzáférési 
lehetőségek. 

Egy jó gyakorlati példa megbeszélése, a sikeres feladat jellemzői. 

A résztvevők a feladatbankokból csoportokban kiválasztanak szerintük sikeres példákat. 

Megbeszélés: a feladatok adaptálása saját tanítási gyakorlatra. 

Egyéni munka: a résztvevők egy-egy feladatot adaptálnak saját tanítási helyzetükre. A 
feladatot az iskolában kivitelezik, és a diákok visszajelzést adnak róla. 

2. rész: Feladatkészítés 

A résztvevők beszámolnak az általuk adaptált feladat kivitelezéséről. Tapasztalataik alapján 
megalkotják saját kritériumaikat egy jó feladatra. A résztvevők csoportokban újabb 
feladathoz gyűjtenek ötleteket. 

Egyéni munka. Az új feladatot az iskolában kivitelezik, és a diákok visszajelzést adnak róla. 

3. rész: Értékelés, a feladat javítása. A továbblépés lehetőségei. 



 

A résztvevők visszajelzést adnak saját feladataik kivitelezéséről. Csoportokban dolgoznak a 
feladatok továbbfejlesztésén (ha szükséges). 

A résztvevők tervet készítenek a TBLT feladatok használatáról saját gyakorlatukban, a 
munkaközösségük és az iskolájuk gyakorlatában. 

Módszertanok 

Gyakorlatias megközelítés. Rövid frontális bevezető után kiscsoportos megbeszélés, saját 
gyakorlatban való kipróbálás és beszámoló a tapasztalatokról. 

Értékelési eljárások 

A résztvevők közvetlen a tanfolyam után értékelőlapot töltenek ki. Egy második értékelőlap 
fogja pár hónap múlva mérni a tudás és készségek hosszabb távú beépülését. 

Utánkövetési stratégia 

Online fórumon tudják a résztvevők egymással és az oktatókkal tartani a kapcsolatot. 

Időbeosztás 

Időkeret 0,5 európai kreditpont: 14 óra 

Alkalmak száma 3 

Alkalmankénti teljes 
időtartam 

2-2,5 órás alkalmak, kiegészítve kb. 2-2,5 óra szakirodalom-
olvasással és tantermi munkával 
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