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ERASMUS + TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS 

Tartalmi beszámoló 

Részvevő: Hómann Angéla 

Időtartam: 2014.10.27-2014.11.08. (44 óra) 

Helyszín: Róma 

Fogadó szervezet: Language Study Link Torre di Babele s.r.l 

Kurzus címe: Formazione Ditals I „Base” 

Program: mellékelve 

 

Részletes beszámoló a tanult módszerekről 

 

 

A kurzuson tanult és tovább-alkalmazható módszerek 

 

Számomra a kurzus egyik legfontosabb erénye az volt, hogy a mintegy húsz 

résztvevő közül csupán ketten voltunk külföldiek, a többiek mind olaszok. Így 

valóban fejleszthettem olasz nyelvtudásomat. Ebből adódóan azonban 

különbséget is tettünk az LS (olasz, mint idegen nyelv Olaszországon kívül) 

illetve az L2 (olasz, mint idegen nyelv Olaszországon belül) között. Miután a 

kurzuson résztvevők többsége az olasz nyelvet saját hazájában kívánja oktatni 

külföldieknek, azaz Olaszországban, komoly diskurzusokat folytattunk arról, 

milyen nehézségekbe is ütközünk mi külföldiek, akik nem anyanyelvi 

környezetben tanítjuk az olaszt mint idegen nyelvet, hiszen csupán 3-5-ször 45 

perc áll rendelkezésünkre, hogy tanulóink „olasz nyelvi környezetben” 

tanulhassanak.  

 

A kurzus első két napján áttekintettük az idegennyelv-oktatás történetét és 

módszereit, majd elérkeztünk napjaink fő irányelvéhez, a kommunikatív 

szemléletű nyelvtanításhoz. A kommunikatív nyelvoktatásban központi szerepet 

kap a tanuló, az ő szükségletei és igényei. A tanulók az új nyelvi elemeket 

kontextusban tanulják, a gyakorlás során pedig a cél az olyan szituációk 

kialakítása, melyek a diákokat beszédhelyzetbe hozzák. A kommunikatív 

nyelvoktatás a célnyelvet helyezi előtérbe az oktatás során, ugyanis azt vallja, 

hogy a diákok készségeinek fejlődését leginkább az segíti, ha az órák a 

célnyelven zajlanak. A tanárnő, aki az órát tartotta, azt kívánta bemutatni, 

hogyan is tudjuk megtartani az órát úgy, hogy csak és kizárólag a célnyelvet 

használjuk. A hébert választotta eszközéül. Tanulságos volt az óra, a tanárnő 2 

és fél órán keresztül csak héberül szólt hozzánk. Valóban sikerült átadnia 

mindazt, amit eltervezett, beleértve a nyelvtani szerkezeteket is. Ennek ellenére 

vitába szálltunk vele, ugyanis ez a módszer lényegesen több időt vesz igénybe, 
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mint ami iskolai keretek között rendelkezésünkre áll. Véleményem szerint 

vannak olyan helyzetek, nyelvtani szerkezetek, amelyek tisztázására előnyösebb 

az anyanyelv használata, ezzel a tanárnő is egyetértett. Ám ettől eltekintve én is 

megerősítést kaptam abban, milyen fontos is, hogy a tanár a lehető legtöbbet a 

célnyelven szólaljon meg az órán, hiszen ez a diák elsődleges forrása az adott 

idegen nyelvet illetően. 

 

Az ezt követő órákon az idegen nyelvi készségekre került a hangsúly: a 

hallásértésre, az olvasásra, az íráskészségre valamint a beszédkészségre. 

 

Nagy érdeklődéssel követtem a tanár úr előadását, aki elsőként a 

hallásértésről értekezett. Tapasztalataim szerint ugyanis a hallásértés az a 

készség, amely az egyik legnagyobb félelme a diákoknak, miközben 

elengedhetetlen feltétele minden kommunikációnak. A legnagyobb probléma 

talán az e tekintetben, hogy sokan minden bevezetés nélkül tálalják a 

szövegértési feladatokat, holott ha a feladatok kellően elő vannak készítve, a 

diákok tudásszintjének megfelelőek, nem okozhatnak gondot a diákoknak. 

Számos ötletet kaptunk arra, hogyan is készíthetjük elő a hallásértést elősegítő 

feladatokat: képek, hívószavak segítségével; a már meglévő szókincs 

aktivizálásával; a diákok az adott témával kapcsolatos tudásának előhívásával, 

stb. Az újdonság számomra ezzel kapcsolatosan az volt, milyen nagy hangsúlyt 

fektetnek a hallásértés előtti relaxációra. Bevallom, erre ez idáig nem 

fordítottam kellő időt. Betekinthettünk a szuggesztopédia módszereibe is 

(miszerint ugyanazon szöveget 12-szer kell meghallgatni egymás után), ám ezen 

alternatív módszerek iskolai környezetben kivitelezhetetlenek. Ennek ellenére 

tanulságos megismerkedni egy-egy alternatív ötlettel, mert ezzel olykor 

gazdagíthatjuk óráinkat. 

 

Az olvasásértés fejlesztése tekintetében az újdonságot az nyújtotta, hogy 

miután felelevenítettük az olvasásértés típusait, fázisait, részfolyamatait, mi 

magunk készítettünk feladatokat adott szövegekhez a diákok tudásszintjéhez 

igazodva. Bár a napjainkban használatos nyelvkönyvek, igazodván a QCER 

(Közös Európai Referenciakeret) által megállapított szintekhez, számos 

változatos feladattal segítik elő az olvasásértést, mégis hasznos, ha egy tanár 

képes feladatokat összeállítani egy adott szöveghez, hiszen így bátrabban 

használhatjuk célnyelvi újságok, internetes portálok eredeti autentikus 

szövegeit.  

 

Az autentikusság a kommunikatív idegennyelv-oktatás egyik kulcsszava. 

Mint ilyen, a kurzus is külön foglalkozott ezzel a témával. A tanárnő 

hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy autentikus szövegekkel dolgozzunk, 

hiszen ezek felkeltik a tanulók kíváncsiságát, elgondolkodtatják, kritikus 

állásfoglalásra késztetik őket, a megfelelő téma pedig minden más tényezőnél 

alkalmasabb arra, hogy tartósan motiválja a tanulókat. Nem beszélve arról, hogy 
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miután minden diák, illetve csoport érdeklődése más irányú, személyre 

szabottan választhatjuk ki az érdeklődésüknek megfelelő szövegeket.  

 

A beszédkészség fejlesztése tekintetében előnyben voltak olasz 

nemzetiségű csoporttársaink, hiszen ők az olaszt, mint idegen nyelvet saját 

országukban kívánják oktatni külföldieknek. Ezen külföldi diákok a nap 24 

órájában használják az adott idegen nyelvet, míg a mi diákjaink többnyire 

csupán az órán kapnak lehetőséget arra, hogy beszéljenek. Ennek ellenére 

kaptunk egy pár ötletet, hogyan is fejleszthetnénk játékosan diákjaink 

beszédkészségét. Ezen módszerek különböző fantázianevekkel vannak ellátva, 

melyeket fénymásolat formájában meg is kaptunk tanárainktól. Voltak a játékok 

között, amelyeket már én is alkalmaztam óráimon, de megismerkedtünk új 

ötletekkel is.  

 

Pl. MARKET:  

Egy olyan játék, amely során a diákok felállnak helyükről, s az 

osztályteremben járkálva információkat gyűjtenek osztálytársaikról. Egy 

adott témával vagy struktúrával kapcsolatosan kezükbe kapnak egy lapot, 

amelyen a következő hívó szó áll: Keress valakit, aki…pl. gyermekként 

  -tanult zenélni 

  -orvos akart lenni 

  -két nyelven beszélt 

  -göndör szőke haja volt… 

 

A diákok kérdéseket tesznek fel osztálytársaiknak, akik válaszolnak a 

kérdésekre. Az nyer, aki először tölti ki a lapot, tehát aki először talál 

mindegyik kérdéséhez embert. A játék végén a csoport kielemzi az 

információkat. 

 

Számtalan egyéb ötlettel gazdagodtunk, a legfontosabb azonban az, hogy minél 

gyakrabban megteremtsük a lehetőséget arra, hogy diákjaink beszélhessék az 

adott idegen nyelvet, és nyitottá tegyük őket olyan lehetőségek felé, mint 

amilyeneket például az Erasmus, a Comenius tud nyújtani számukra. 

 

Miután a nyelvtan oktatása érzékeny pontja a kommunikatív szemléletű 

nyelvtanításnak, a kurzus külön délutánt szentelt ennek a témának. Próbáltuk 

megtalálni az egyensúlyt a nyelvtani ismeretek oktatásának mennyiségét 

illetően. Egyértelmű, hogy itt egy egyensúly kialakítása szükséges egyrészt a 

nyelvtani biztonság kialakítása, másrészt pedig a kommunikativitás elérése 

céljából.  Egyetemi tanulmányaimmal összevetve sok újdonságot nem kaptam 

ezen a téren, csupán megerősítettek abban, hogy az egyetlen járható út 

mindenképp az induktív módszer, melynek során a diákok példák segítségével 

maguk jönnek rá a nyelvtani szabályra, majd ezt megfogalmazzák, és ezt 

követően gyakorolják azt. 
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Befejezésképpen összefoglalnám, milyen pozitív hozadékai voltak ennek a két 

hétnek: 

- Két héten keresztül csak olaszul kommunikáltam, fejlesztvén ezáltal 

nyelvtudásomat. 

- Feleleveníthettem mindazt a tudást, amelyet az egyetemen szereztem. 

- Számtalan új ötlettel, játékkal gazdagodtam, amelyet felhasználhatok 

óráimon. 

- A kurzus nyitottabbá tett egyéb alternatív módszerek irányába. 

- A valóságban is megismerkedhettem a római kultúrával, ami nem kis 

mértékben részét kell képezze az idegen nyelv oktatásának. 

- Számtalan autentikus szöveggel tértem haza. Bőröndömben olasz 

újságokkal, lapokkal, menetjegyekkel, étlapokkal, belépőjegyekkel, 

amelyek mind-mind felhasználhatóak az oktatás során. 

- Kapcsolatokat építettem ki, melyek szükség esetén segíthetnek 

partnerkapcsolatok, csereutazások kialakításában. 

 

Véleményem szerint ez a program rendkívüli lehetőség minden nyelvtanár 

számára. 
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