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Mik a céljaink? 

Különböző  országok tanárai és 

tanárképzői közti együttműködés 

erősítése IKT alapú feladatok kidol-

gozására szerveződő regionális 

hálózatok létrehozásával 

 

Jól adaptálható IKT-alapú felada-

tokhoz való hozzáférés előmozdítása, 

ezzel biztosítva a minőségi kétoldalú 

kommunikációt kulturális és földrajzi 

határokon át 

 

A kölcsönös megértés valamint a 

nyelvi és kulturális sokszínűség isme-

retének előmozdítása IKT-alapú fela-

datokon keresztül 

 

A tanárképzés minőségének javítása 

az IKT-technológiával támogatott 

TBLT terén 

 

Korlátozott felelősségi nyilatkozat 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott 

ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiad-

vány a szerzők nézeteit tükrözi, és az Európai 

Bizottság nem tehető felelőssé az abban 

foglaltakért. 
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Mit ajánlunk? 

 

40 jógyakorlatot az IKT-technológiával tá-

mogatott TBLT terén, melyek könnyen 

adaptálhatóak különböző nyelvi és 

oktatási körülményekre. Ezek megta-

lálhatók a projekt honlapján. 

10 tanárképző tanfolyamot az IKT-

technológiával támogatott TBLT 

témájában. 

1 nemzetközi tanárképző tanfolyamot. 

Egy nemzetközi konferenciát az IKT-

technológiával támogatott TBLT 

témájában 2016 áprilisában Ankarában 

(Törökország) 

Beszámolókat, cikkeket, posztereket ... 

Nemzetek közti együttműködés és ta-

pasztalatcsere lehetőségét az IKT és a TBLT 

terén. 

Mi a PETALL? 

 

A PETALL szó egy rövidítés, melynek jelen-

tése Pán-európai feladatok nyelvtanításra. 

Ez egy LLP transverzális KA2 projekt, melyet 

az Európai Unió támogat. 

Célja IKT alapú feladatok népszerűsítése a 

nyelvoktatásban. 

A konzorcium 10 nemzeti tandemből áll a 

következő országokból: Németország, 

Görögország, Magyarország, Olaszország, 

Hollandia, Portugália, Szerbia, Spanyol-

ország, Törökország és az Egyesült 

Királyság. 

 Minden tandemnek két tagja van: egy 

tanárképzési szakember és egy gyakorlóis-

kolai (középiskolai) tanár. 

Lépjen velünk kapc-

solatba 
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Hogyan működik? 

 

Minden tandem 4 IKT-technológiával tá-

mogatott jógyakorlati feladatot tervezett 

vagy adaptált, melyek a Közös Európai 

Referenciarendszerrel összhangban 

vannak.  

Ezeket a feladatokat a szomszédos 

tandemek  diákjai próbálták ki, ezzel bizto-

sítva a kulturális adaptálhatóságukat. 

A feladatokat és a tanfolyamokat mind a 

célcsoport tagjai, mind független sza-

kértők értékelték. 

A feladatokat a konzorcium összes nyelvé-

re lefordítjuk a honlapon való publikálás 

előtt. 

A célcsoport tagjain és a független sza-

kértők mellett a teljes projektet külső ér-

tékelők is vizsgálják a minősgbiztosítási terv 

részeként. 


