
 

PETALL 
Páneurópai Feladatközpontú Nyelvtanulási 

Tevékenységek 

Nemzeti képzésminta 
A képzés címe  

A feladatközpontú nyelvtanítás újrafelfedezése az IKT korszakban 

A képzés szükségessége és megalapozottsága 

 A PETALL projekt eredményeinek ismertetése és a feladatközpontú nyelvoktatás 
(Task Based Language Teaching, TBLT) népszerűsítése. 

 A tanárbarát IKT-eszközök ismertségének növelése a tanárok körében 

 Bátorítani a nyelvtanárokat, hogy olyan motiváló módszertani eszközöket 
alkalmazzanak, amelyekkel a diákok hatékonyabban tanulhatják a nyelvet. 

A szakterület áttekintése és a képzés innovatív jellege 

A nyelvtanárok jelentős része ma is a bemutatás-gyakorlás-produkció módszerrel él a 
tanításkor. Ennek a tanfolyamnak legfőbb célja, hogy segítse a tanárokat kimozdulni 
ebből a hármasból, és élni a TBLT és az IKT eszközök előnyeivel. Ezáltal egy 
motiválóbb, magával ragadóbb tanítási-tanulási környezet hozható létre. 

Célcsoportok 

Általános és középiskolai nyelvtanárok Nyugat-Görögországban 

Eredmények: változások az oktatási gyakorlat, eljárások és oktatóanyagok terén 

 A PETALL projekt eredményeinek megismertetése és terjesztése 

 Bátorítani a tanárokat, hogy meglévő anyagaikat átalakítsák a TBLT elvei alapján 

 Tanárbarát, ingyenes internetes programok használatát beépíteni a tananyag és az 
órák motiválóbbá tétele érdekében 

 „Globális” feladatok készítése, melyek az országhatárokon átívelően jól 
használhatóak különböző nyelvtanítási kontextusokban 

 Motiválóbb nyelvtanítási és nyelvtanulási élmény létrehozása 

Tartalom 

 A TBLT szerkezetének bemutatása (főleg Ellis és Willis munkái alapján) és a TBLT 
megközelítés elméletének felállítása 

 Ismerkedés könnyen elérhető, tanárbarát IKT eszközökkel 

 A TBLT és az IKT eszközeinek együttes használatával bemutatjuk, hogyan 
egészítik ki egymást 

 Meglévő TBLT feladatok értékelése, javaslatok a továbbfejlesztésükre 

 Használatban lévő tankönyvek anyagának átalakítása a TBLT megközelítés és az 
IKT eszközök segítségével 

 A résztvevők által jelenleg használt feladatok értékelése 

 A PETALL projekt népszerűsítése 

 Visszajelzés a kurzusról 



 

Módszertanok 

 Előadás (rövid szakirodalmi áttekintés, elméleti alapvetések a TBLT területén, 
tanárbarát IKT eszközök bemutatása) 

 Műhelyfoglalkozások (az elmélet gyakorlatba ültetése, sajátélmény gyakorlatok) 

 Megbeszélés 

Értékelési eljárások 

 Kérdőív az elmélet értésének ellenőrzésére 

 Informális beszélgetés a résztvevők tanfolyammal kapcsolatos véleményének 
megismerésére 

 „Globális” visszajelzés kitöltése (a projekt részeként kitöltött visszajelzés a 
tanfolyam erősségeiről és gyengéiről, változtatási javaslatokról) 

 A résztvevők írásos reflexiója a választott feladat saját megvalósításáról 

 A feladat tervezésére vonatkozó értékelési szempontok: 

o Az adott CEFR szintnek megfelelő tanulási feladat 

o Termék / szituáció / téma 

o Részletes feladatterv 

o Források 

Utánkövetési stratégia 

A résztvevők elkészítik saját TBLT rendszerű, IKT támogatású feladatukat a saját 
tanítási gyakorlatukra, vagy adaptálnak egy feladatot a projekt feladatbankjából. 
Ezután benyújtják óratervüket és a megvalósításról szóló írásos reflexiót, melyben 
lehetséges változtatási javaslataikat is leírják. A résztvevők ezen dokumentumok 
elküldése után kapják meg részvételről szóló igazolólapjukat. 

A feladatok kiválasztásánál a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

 A tanítási kontextushoz való igazodás (életkor, nyelvi szint, elérhető források)  

 a tanár előzetes tudása, IKT eszközökkel való előzetes tapasztalata 

 az instrukciók világos szerkezete, követhetősége 

A tanfolyam résztvevői meghívást kapnak a PETALL honlaphoz való csatlakozásra, a 
projekt által kidolgozott képzési és kutatási feladatokban való részvételre. 

Időbeosztás 

Időkeret 12 óra (egy hétvégén), további 3-4 tanítási óra minden 
résztvevőnek 

Alkalmak száma 2 

Alkalmankénti teljes 
időtartam 

6 óra 

Nemzeti testületi jogosítvány 

Nemzeti testület megnevezése: Nyugat-Görög Területi Oktatási Igazgatóság 
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