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Részletes beszámoló a tanult módszerekről 

 

 

A kurzuson tanult és tovább-alkalmazható módszerek 

 

A kurzusom alapvetően 3 részből állt. Két hétig, délelőtt, a külföldieknek tartott 

olaszórákat figyelhettem meg és később vehettem részt bennük, mint tanár. 

Délutánonként pedig, első héten elméleti órák voltak, ahol az olasz nyelv 

tanításához szükséges alapokat ismételhettem át és megismerkedhettem az új és 

modern tanítási tendenciákkal, a második héten viszont az olasz 

nyelvtanároknak készült nemzetközi vizsgával ismerkedhettem meg, ami sok 

gyakorlati feladatot tartalmazott. 

Mivel nagyon sok mindent tanultam, így csak egy-két példát sorolnék fel a 

kurzuson megtanult és tovább-alkalmazható módszerekről. 

Mit tanultam a délelőtti gyakorlaton? Mindenekelőtt érdekes volt látni, hogyan 

alkalmazza az olasz tanárnő, és én is az itthoni óráimon, bár nem tudatosan, a 

kommunikációs nyelvoktatásban alkalmazott alap struktúrát: motiváció-globális 

szövegértés – analízis – szintézis. Náluk ez általában egy napon valósul meg, 

mert 4 óra keretük van rá, míg itthon, az iskolában a rövid időkeret miatt 

felosztva lehet csak alkalmazni. Az órákon nagy hangsúlyt fektetnek a 

motivációra és én is megtanultam, hogy sokkal több időt kell szánnom rá, mert 

az nagyban elősegíti a továbbiakban a tanítási-tanulási folyamatot. Innen 
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sorolnék fel egy motivációs technikát amit tanultam. Nagyon fontos, hogy 

mindig egy érdekes, a korosztálynak megfelelő érdekes dologgal indítsunk, ami 

valahogy kapcsolódik az óra anyagához. Ez lehet egy kép, egy felírat, egy videó 

vagy bármi, ami a tanulók fantáziáját beindítja. Innen kezdődik a párbeszéd, a 

találgatások, a tanulók-tanulók vagy a tanár és a tanulók között. Az egyik órán, 

például a feltételes mód, jelen időt akarta átismételni a tanár. Ezt az igeidőt 

használják a kívánságok, óhajok kifejezésére. Az óra elején nagy betűkkel felírt 

a tanár egy dátumot és megkérdezte a tanulókat miért fontos. Ők csak 

találgattak egymás között, amíg el nem árulta a tanár, hogy ez egy ünnep. Utána 

csoportokban, akár internetet is használva, ki kellett deríteniük milyen ünnep ez 

és milyen szokások kapcsolódnak hozzá. Az ünnep San Lorenzo volt, a 

hullócsillagok éjszakája, amikor az emberek kívánnak valamit. Ez a szakasz 

volt a motiváció, ami bevezette a szövegértést és a nyelvtani analízist. 

A másik dolog, amit ezeken az órákon tanultam, hogy több időt kell adnom a 

tanulóknak a szövegek feldolgozásához és megértéséhez, tehát a globális 

szövegértési és az analízis szakaszában. Én órákon sokszor segítek a 

tanulóknak, megmondva a szavak jelentését, vagy kész tényként elmondok egy-

egy nyelvtani szabályt. Persze ez gyakran az időhiány miatt is van. De ezeket az 

órákat látogatván rádöbbentem, hogy még akkor is ha kevés az idő, hagynom 

kell, hogy saját maguk értsék meg a szövegeket, hogy saját maguk 

gondolkodjanak, lássák meg az összefüggéseket és állítsanak fel szabályokat. 

Ez hosszú távon hasznosabb, egyrészt, mert fejleszti a kognitív gondolkodást,  

és otthon amikor előveszik a tanultakat, értik, hogy mi miért van, másrészt 

megtanítja őket az önálló tanulás folyamatára és alkalmazására.  

A harmadik dolog, a munkaformák alkalmazása. Sokat használják a páros és a 

csoportmunkát is, munkafázis végén van egy pár- vagy csoport megbeszélés, 

ahol információkat adnak át és segítenek egymásnak a tanulók. Mivel ebben az 

iskolában senkinek sem ugyanaz az anyanyelve, ilyenkor az egyetlen közös 

nyelvet, az olaszt használják, fejlesztve azt. Én is sokat alkalmazom ezeket a 

munkaformákat, de kisebb hatékonysággal a nyelvre nézve. Viszont ez a 
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gyakorlat, pozitív példa, megerősített engem abban hogy továbbra is használjam 

őket, mert a nyelven kívül ezek a munkaformák a együttműködési és 

kommunikáció készségeket is fejleszti. 

Lényegében nagyon hasznos találtam a gyakorlatot, bár néha nehezemre esett 

csak megfigyelőként részt venni az órákon. 

Mit tanultam az elméleti órákon? Az elméleti órákon minden nap valami más 

oktatását, vagy használatát tanították meg. Volt köztük amit már ismertem, 

például hogyan tanítsunk nyelvtant, de volt ami az újdonság hatásával volt rám, 

például a videóanyagokat/reklámokat milyen sokoldalúan lehet alkalmazni az 

órán. Mi, például órán, egy Barilla reklámot használtunk a különböző 

készségek, képességek fejlesztésére. A reklámnak sok olyan tulajdonsága van, 

amiért jól lehet hasznosítani a tanórán: rövid, de teljes, autentikus, 

sztereótípiákat vagy élet stílusokat mutat be, így könnyebb megérteni őket,  

szlogeneket és metaforákat használ, könnyebbem memorizálható, művészi, 

tehát szép és így tovább. Minden reklám 4 részből áll: képek, hang, beszéd, írt 

szöveg. A különböző részeit különböző módokon hasznosíthatjuk. Az órán 

először megnéztük a reklámot hang nélkül, csak a képeket (kép, írt szöveg) és ki 

kellett találnunk, hogy hol vannak, milyen terméket reklámoz- ez volt a 

motiváció. Utána megnéztük hanggal (hang, beszéd) és pontosítottuk az 

elképzeléseinket-ez volt a globális értés, aztán megnéztük újra, de úgy, hogy 

megkaptuk írásban a szövegét, ami szójátékokat tartalmazott – ez volt az 

analízis. Végül pedig megbeszéltük a szójátékokat és mi is gyártottunk egy 

párat – ez volt a szintézis. Az óráimon szeretném alkalmazni ezt a módszert, 

mert nagyon tetszett, motiváló és hasznos több képesség és készség fejlesztésére 

is.  

Egy másik érdekes nap az volt, amikor az íráskészség fejlesztésével 

foglalkoztunk. Sajnos ezzel a témával, nagyon keveset foglalkoznak a 

kurzuskönyvek, kicsit mindig hanyagolva van, ellenben az érettségin egy egész 

vizsgarészt ér. Ezen az órán különböző ötleteket és használható szövegeket 

kaptunk ennek a készségnek a fejlesztésére, különböző szinteken. Az egyik 
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ilyen technika, hogy egy feldarabolt szöveget kell ismét sorrendbe tenni. Ez 

főleg A1-A2 szinten használható és segít megtanulni a tanulóknak a 

kötőszavakat és hogy miből áll össze egy szöveg kohéziója. Magasabb szinten, 

B2-C1 viszont a szöveg stílusával foglalkoztunk, Umberto Eco: Esercitazini di 

stile szövegét felhasználva. Itt ki kellett szűrni, melyek azok a stílusjelek, 

amelyek egy-egy szöveget jellemeznek és a végén magunknak is el kellett 

készíteni egy szöveget. Ezt a feladatot én is meg akarom valósítani az órán.  

Ezen kívül megismerkedtem sok olasz nyelvkönyvvel, megtanultam, hogy kell 

egy kritikus szemmel nézni őket és milyen szempontok alapján válasszak, ha 

esetleg újat szeretnék használni. 

Az elméleti órákon végül, de nem utolsó sorban, rengetek olasz 

szakterminológiát tanultam, amit később hasznosíthatok, amikor szakirodalmat 

olvasok önmagam továbbképzésére. 

Mit tanultam a vizsgára felkészítő délutánokon? Ezeken a délutánokon a olasz 

kollégáimmal együtt ültünk a padban és próbáltuk megoldani csoportban a 

vizsga minta feladatait, ami négy részből állt. A rész: anyagok vizsgálata, 

például egy kurzus könyv részlet kinek készült, hol lehetne használni stb. B 

rész: önálló didaktikai munkafolyamat megtervezése, itt adnak egy autentikus 

szöveget, ami alapján meg kell tervezni az órai munkafolyamatot. C rész: 

nyelvtani ismeretek és D rész: szóbeli, ahol megadják, hogy kinek és miből kell 

tanítani és rögtönözni kell 10 órát szóban. Ez a rész azért volt hasznos, mert 

tapasztalatot tudtunk cserélni egymással, és rálátást nyerten a különböző 

nézőpontokra. A kollégák közül volt, aki afrikai emigráns gyerekekkel 

foglalkozik, vagy volt olyan, aki magániskolában tanított Koreában, ezért 

mindenki mindig máshogyan akarta megoldani a feladatokat, például más 

korosztályra használta volna a könyvet, vagy egy adott szöveget más tanítására 

használta volna. Ezeken az órákon sokat beszélgettünk az olasz tanításról 

általában, arról, milyen könyveket használnak, honnan szerzik be az autentikus 

anyagokat, milyen újdonságokat ismernek stb.   
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Összegzésképpen nagyon örülök, hogy lehetőségem volt részt venni ezen a két 

hetes római kurzuson mert: 

• Két hétig olasz nyelvi környezetben lehettem, használva és felfrissítve a 

nyelvtudásomat. 

• Megismerkedhettem a római kultúrával, ételeivel, szokásaival és 

megnézhettem a nevezetességeit. 

• Tapasztalatot cserélhettem az olasz nyelvtanár kollégáimmal. 

• Kapcsolatot építhettem ki velük, amit a jövőben ápolni szeretnék. 

• Új tanítási módszereket, technikákat tanulhattam meg. 

• Gazdagodtam új ötletekkel, játékokkal, amit használhatok órán. 

• Megerősítést nyertem a jó gyakorlatok terén és tudatosultak bennem a 

gyengeségeim. 

• Sok autentikus anyagot gyűjthettem össze, amit az óráimon használhatok. 

• Sok szakterminológiát tanultam meg olaszul. 

• Ösztönzőleg hatott, hogy tovább képezzem önmagam. 

 


