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Előszó
Ezt a kétnyelvű módszertani fogalomtárat azoknak az egyetemi, főiskolai hallgatóknak
állítottuk össze, akik magyar- vagy angolszakos tanárnak készülnek, ajánljuk továbbá a már
gyakorló tanároknak, a tanárképző szakembereknek, valamint bárkinek, aki érdeklődik a
pedagógia, a magyar és az angol nyelv tanításának módszertana iránt.
Célunk az volt, hogy összegyűjtsük és röviden megmagyarázzunk az általunk fontosnak
vélt pedagógiai alapfogalmakat, a magyar és az angol nyelv tanításában használt technikákat,
az óratervezéshez és az órai tevékenységekhez szorosan kötődő kifejezéseket (például:
csoportmunka, ellenőrzés) – mindezt a teljesség igénye nélkül.
A fogalmak jelentésének megmagyarázáshoz a rendelkezésre álló szakirodalmat
használtuk fel, melyre a szócikkek végén hivatkozunk is.
Reméljük, hogy fogalomtárunk segítségével a hallgatók, olvasók számára sikerült
tisztáznunk a fontosabb fogalmakat.
Eredményes használatot kívánunk!

Foreword

This bilingual methodological glossary is designed for those university and college
students who would like to be a Hungarian or English language teacher, and we recommend it
to teachers who are already practicing, to teachers and to anyone interested in the
methodology of pedagogy, Hungarian and English language teaching.
Our aim was to summarize and briefly explain the basic concepts used in teaching the
Hungarian and English languages, the concepts of time planning and lesson-related activities
(e.g. teamwork, control). For obvious reasons, only the most crucial terms could be included
in the glossary.
To explain the meaning of concepts, we used the available academic literature, which is
also referred to at the end of the entries.
We hope that with the help of our glossary we have been able to clarify the most
important concepts for students and readers.
We wish you effective usage of our glossary!
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English Alphabet
А а, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo,
Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz

Hungarian Alphabet

Aa,Áá,Bb,Cc,Cscs,Dd,Dzdz,Dzsdzs,Ee,Éé,Ff,Gg,Gygy,Hh,Ii,Íí,Jj,Kk,Ll,Lyly,Mm,Nn,Nyn
y,Oo,Óó,Öö,Őő,Pp,Qq,Rr,Ss Szsz,Tt,Tyty,Uu,Úú,Üü,Űű,Vv,Ww,Xx,Yy,Zz, Zszs
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Magyar

English

Ábécés verseny – nyelvtani játék, mely a A-Z race – it is a grammar game. A game for
szókincs gyarapítására szolgál. Két vagy több practising vocabulary, played by two or more
csoport is játszhatja, és a cél: minél több szó groups. The aim of the game is to collect as
gyűjtése egy adott témához (pl. oktatás, film, many words related to the same topic (e.g.
mese,

időjárás

stb.).

Lényege,

hogy

a education, film, cartoon, weather etc.) as

csoportok minden tagja a táblánál áll. Az első possible. The essence of the game is that the
tanuló felír a táblára minél több a betűvel all members of each group stand in front of
kezdődő szót, mely a témához kapcsolódik. the board. The first student writes as many
Majd átadja csapattársának, aki b betűs words starting with the letter 'a' – that are
szavakat ír. Ez így folytatódik, míg az utolsó, z related to the chosen topic. After that it is the
betűvel kezdődő szó is fel nem kerül a táblára. second student's turn in each group and write
Ha valamelyik csapat nem tud szót írni words with the letter 'b' that are also related to
valamelyik

betűvel,

akkor

azt

a

betűt the chosen topic. This goes on until the last

kihagyhatják, és folytathatják a szólistát a student finishes the game by the letter 'z'. If a
következő betűvel. Az a csapat nyer, mely a group cannot think of a word starting with a
legtöbb témához kapcsolódó szót gyűjtötte specific letter, they can skip that letter, and
össze.

can continue with the next one. The winner is
the group which has written more words than
the other groups.

Adaptív pedagógia – egyfajta pedagógiai Adaptive pedagogy – pedagogical approach,
szemléletmód, melynek lényege a tanulók it is based on the awareness and acceptance of
sajátosságainak megismerésére, megértésére the wide variety of constantly changing
épülő

nevelés-oktatás,

amely

egyúttal individual characteristics of the different

támogatja és erősíti a közösségek tanulását, az learners. It supports and reinforces learning
együttes tanulást is. Az adaptív pedagógia célja communities and cooperative learning. The
minden tanuló optimális fejlődése, azaz ez a aim of adaptive pedagogy is to encourage the
pedagógiai megközelítés nem a korrigáló optimal development of each learner, that is,
pedagógiai tevékenységekre fókuszál, amely a it does not focus on corrective pedagogical
normától való eltéréseket próbálja kezelni (pl. activities which try to treat in learners
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felzárkóztatás, tehetséggondozás), hanem a differences from the norm (e.g., it helps
megelőzésre, a mindenki számára fejlesztő slower learners catch up with the others, or
vagy

az

önfejlődést,

saját

választásokat gives special attention to learners with

biztosító tanulási környezet megteremtésére. outstanding abilities.) Rather, it wants to
Az adaptív szemlélet tág értelemben az egész create a learning environment that gives the
iskolára

vonatkozik,

nemcsak

a

diákok same chance to all learners to develop in their

igényeire, céljaira, hanem a tanárokéra, a own way, to make choices and to get actively
tanulók szakmai közösségekéire is épít. Az involved. In a wider sense, the adaptive view
adaptív

pedagógia

támogathatja
osztályokba

az

megvalósulását of pedagogy involves the whole school; It

iskolaszerkezet,

sorolás,

az

az does not only respond to the individual

osztálytermi learner's needs and aims but also to those of

tanulásszervezés, továbbá a célok, a tartalom, a the teachers and the professional community.
tanulási utak, az időtartam, az értékelés egyéni The implementation of adaptive pedagogy can
sajátosságokhoz való igazítása. (Golnhofer be supported by adjusting the structure of the
1999, M. Nádasi 2001, Lénárd – Rapos 2004, school, the placement of learners in different
Rapos et al. 2011)

classes,

the

management

of

classroom

learning, the aims, the contect, the routes and
the length of learning, as well as aligning
assessement to individual characteristics.
(Golnhofer 1999, M. Nádasi 2001, Lénárd –
Rapos 2004, Rapos et al. 2011)
Add tovább a csomagot! Feladattípusok, Pass

the

parcel!

Teaching

activities,

technikák A tanár 8-10 szókártyát rejt el egy techniques
csomagban úgy, hogy egy szókártya egy réteg The teacher hides 8-10 word cards in a parcel
papírba van csomagolva, a következő kártya in such a way that they wrap up the first card
pedig egy újabb réteg papírban van. Az így with a piece of paper and then wrap this and
elkészített

nagyobb

csomagot

a

tanulók another word card with another piece of

egymásnak adogatják. Eközben szólhat a zene. paper. When the parcel is ready, the students
Mikor a zene elhallgat, az a tanuló, akinél a pass around the parcel while there is some
csomag van, kicsomagolja az első szókártyát, music playing in the background. When the
vagyis

eltávolítja

az

első

réteg music stops, the student who has the parcel

csomagolópapírt. A feladata az, hogy a takes out the first word card from the parcel
szókártyára írt szóval mondjon egy mondatot. by taking off one layer of paper. Their task is
5

Minden jó mondat egy pontot ér. A játék végén to say a sentence is worth one point. The
az a tanuló nyer, akinek a legtöbb pontja van. winner is the student who has more points
(http://www.onestopenglish.com/community/le

than the others at the end of the game.

sson-share/extras/vocabulary/vocabulary-pass-

(http://www.onestopenglish.com/community/l

the-parcel/145360.article)

esson-share/extras/vocabulary/vocabularypass-the-parcel/145360.article)

Aktivizálás

Didaktikai

alapelv.

Szervező, Activation -Theoretical principle. Organizing

irányító pedagógiai tevékenység, melynek célja and guiding pedagogical activity. The aim of
a tanulók aktivitásának, öntevékenységének the principle is developing students' activity
kialakítása.

and

Aktivizáló

rögzítés

legfontosabb

Célja:

részeinek

self-activity.

a tudásanyag Activating fixation -Aim: to keep the most

(tények,

fontos important parts of the knowledge (facts,

szabályok) megfelelő aktivizálhatósági szinten important rules) an appropriate level of
tartása (pl.: hosszabb anyagrész feldolgozása)

activation (eg processing of longer parts of
material

Anyanyelvi nevelés – A társadalmi élet Mother
különféle

színterein

tongue

education

-

Providing

megvalósuló language support on different levels of social

nyelvsajátítás, az önálló nyelvi kifejezés life, promoting of the individual language
elősegítése.

expressions

Attitűd Hozzáállás, beállítódás, értékelhető Attitude - Valuable relationship in the
viszony valamilyen tárgy, személy, jelenség, direction of an object, person, phenomena,
gondolat vagy érték irányában. Az egyén thought or value. We conclude about the
valamihez

való

attitűdjére

viselkedéséből, attitude and behaviour of a person

megnyilvánulásaiból lehet következtetni.
Az

utolsó

szó

jogán

Játéktípus,

mely In one's last plea – it is a type of game, it can

eredményesen alkalmazható a nyelvtanórákon. be used at the language lessons.
Lényege, hogy egy adott szövegből a tanuló Each student chooses a sentence from a text
kijelöl

egy

olyan

mondatot,

amelyik that triggers some thoughts in them. One of

tartalmáról van véleményük. Majd egy tanuló the students reads out the sentence they chose,
felolvassa azt, hogy mit jelölt meg. Az azonos and those who chose the same sentence share
6

mondatot

megjelölő

tanulók

elmondják their ideas about it with the group. The

véleményüket, majd az első megszólaló az student who read out the sentence summarizes
utolsó szó jogán összefoglalja a hallott all the ideas shared and adds their own. This
véleményeket, és elmondja a saját véleményét. technique can be used for discussing any
A feladatot bármilyen téma megbeszélésekor topic. In their last plea a student concludes the
használhatjuk.

Az

azonos

véleményeket task with a short summary.

elmondók után egy tanuló az utolsó szó jogán (Bárdossy et al. 2002, Pethő 2005)
összefoglalja az elhangzottakat. (Bárdossy et
al. 2002, Pethőné 2005)
Befejező rögzítés A feldolgozás befejező Finishing recording In the final stage of
szakaszában történő ismétlés rendszerezéssel processing, together with systematization and
együtt, általában önálló didaktikai feladatként repeating,

usually

takes

place

as

an

valósul meg. A téma végén az egész téma independent didactic task. At the end of the
összefüggő átismétlése, egyben rendszerezése topic, the whole theme is interlinked and
az erre a célra beállított órán (témazáró).

organized in the same time set (subject
closing).

Beszédkészség Nyelvi

készség, amelynek Speaking skills

célja, hogy a tanulók folyékonyan, érthetően és A set of productive skills used when students
magabiztosan fejezzék ki magukat az egyes express themselves through speech. The aim
kommunikációs helyzetekben, valamint hogy of developing speaking skills is to help
nyelvhasználatuk megfeleljen a kommunikatív students

speak

fluently,

clearly

and

szituáció sajátosságainak és szabályainak. A confidently in most oral communicative
beszédkészség
kommunikációs
történik.
szintje

A

fejlesztése
gyakorlatok
beszédkészség

meghatározó

más

leggyakrabban situations. It is also important that their
segítségével language should be appropriate and conform
fejlettségének to the rules of the specific communicative
nyelvhasználati situation.

Speaking

skills

are

usually

módok (írás, olvasás, fogalmazás) fejlődése, developed with the help of communicative
fejlesztése szempontjából. (Medgyes 1995, activities, The degree to which a student’s
Scrivener 2005, Ur 2012, Útmutató 2013)

speaking skills are developed might also
determine how their other skills, such as
writing, reading and composition can be
developed. (Medgyes 1995, Scrivener 2005,
Ur 2012, Útmutató 2013)
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Bűvös számok Játéktípus, melynek elején Magic numbers It is a type of game in which
minden tanuló kigondol három olyan számot, each student thinks of three important
melyek az életükben fontos szerepet töltenek numbers - the 'magic numbers' - that represent
be, eseményeket, vagy tényeket jelölnek. important events or facts in their life.The
Ezután a tanulók párokban megnézik egymás students then form pairs and guess what their
bűvös számait, és megpróbálják kitalálni, hogy partner's numbers stand for. At the end of the
mit jelölnek. A játék végén, a tanulók game students share their partner's magic
megosztják az egész csoporttal a párjuk bűvös numbers and the information they have found
számait és ezek jelentését. (Bollas 2015)

out with the rest of the group. (Bollas 2015)

Csoportjellemzők Azok a jellemzők, melyek Group characteristics A sum of features that
egy csoportra vonatkoznak, annak sajátosságait determine the profile of a group. We can also
leginkább

meghatározzák.

Beszélhetünk talk about mixed-ability or mixed-level

vegyes képességű és vegyes szintű csoportok, groups, where students differ in their ability
amelyeken belül a tanulók között kisebb- to study a particular subject or in their
nagyobb eltérések mutatkoznak az adott tárgy achievement within that subject.
tanulásához való képességeiben és az adott
tárgy tanulása során elért szintjeiben.
CsoportmunkaA tanulásnak és a tanításnak az Groupwork A work mode where students in
a munkaformája, mely során a tanulók a group and the members of the small group
csoportban oldanak meg egy feladatot. A cooperate to do a
csoport

tagjai

kaphatnak

azonos

különböző feladatot is.

task. When doing

vagy groupwork, members of the same group might
work on the same task, or they might work on
different tasks

Deduktív

módszer

Az

ismeretszerzés Deductive

stratégiája az ismeretek feldolgozására, illetve acquisition

method
strategy

-The
is

knowledge

directed

at

the

általánosítására, vagyis a fogalomalkotásra processing and generalization of knowledge,
irányul.

A

módszer

lényege,

hogy egy in the conceptualization. The essence of the

bizonyos ismeretlen fogalmat úgy mutatunk method is to introduce a certain unknown
be, hogy az általánostól kiindulva közelítünk concept by approaching the individual from
az egyedire.

the general.
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Diákkvartett A tanulók négyes csoportokban Round table An activity in which students
dolgoznak. A csoport mindegyik tanulója leírja work in groups of four. Each student in the
vagy lerajzolja egy papírra a tanár által group responds to a topic or a question
megadott

kérdéshez

kapcsolódó

válaszát, assigned by the teacher by writing or drawing

gondolatait. A tanár jeladására mindegyik their answers and ideas. When the teacher
tanuló továbbadja a papírját a bal oldalán ülő signals time is up, students pass their papers
tanulónak

(az

óra

járásával

megegyező to the student sitting on their left, that is, they

irányban), aki elolvassa, megnézi, és saját pass it clockwise. They all look at the paper
válaszaival, gondolataival kiegészíti. A papírok passed on to them and add their own answers
továbbadása többször megismétlődik. A feladat and thoughts. This step is repeated several
végén

mindegyik

négyes

csoport

együtt times. At the end, each group looks at the four

megnézi a négy lapot, majd a tartalmukat papers
összefoglalja a nagy csoportnak.

they

produced,

and

then

they

summarize the answers and the ideas raised to

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker the whole group.
eso.php?lang=hu
Dialógusalkotás

A

páros

munka

egyik Dialogue creation – It is a type of paired

változata, mely során a tagok párbeszédeket work, in which members make dialogues on a
alkotnak egy adott téma kapcsán.

particular subject.

Didaktika (= oktatáselmélet) A pedagógiának Didactics (= Educational theory) -The
azon ága, amely a nevelés testi, értelmi, branch of pedagogy that focuses on the
erkölcsi

területei

közül

az

ÉRTELEM intellect, the physical, intellectual and moral

képzésével fogalakozik (Herbart, Fináczy). Az areas of education (Herbart, Fináczy). It deals
oktatás

területén

gyakorlati

jelentkező

problematikák

elméleti

és with all the theoretical and practical issues in

összességével the field of education

foglalkozik. Kritériumokat állít, útmutatást
nyújt.
Didaktikai feladatok (funkciók) A tanítás- Didactic tasks (functions) Consistent steps
tanulás összefüggő folyamatának egységes of a coherent process of teaching and
lépései, amelyek hol önállóan, hol komplex learning, where they occur individually or
módon jelentkeznek. Bármelyik didaktikai complexly. Neglecting any of the didactic
feladat

elhanyagolása

a

tanulás tasks threatens the effectiveness of learning.
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eredményességét

veszélyezteti.

Didaktikai Didactic tasks in the education process:

feladatok az oktatás folyamatában:

1. raising awareness;

1. a figyelem felkeltése;

2. informing the student about the aim;

2. a tanuló informálása a célról;

3. recall the preconceptions

3. előismeretek felidézése;

4. providing new knowledge;

4. az új ismeretek nyújtása;

5. analysis of facts and phenomena;

5. a tények, jelenségek sokoldalú elemzése;

6,

6. fogalomalkotás, következtetés absztrakciók;

abstractions;

7. rendszerezés és rögzítés;

7. systematization and recording;

8. alkalmazás;

8. application

9. ellenőrzés és értékelés. (Nagy Sándor)

9. control and evaluation. (Sandor Nagy)

conceptualization,

conclusion

and

Didaktikai formalizmus Formális képzés, Didactical formalism - Formal training in
melyben a gondolkodás és az intellektuális which thinking and intellectual skills are the
képességek fejlesztése az elsődleges cél. Nem first goal. It is not the image of education that
a műveltségkép lesz a meghatározó szempont a is the determining factor in the selection of
tananyag

kiválasztásánál,

hanem

csak

a the curriculum, but only the development of

gyermek képességeinek fejlesztése. Sokak the child's abilities. According to others it is a
szerint

káros

jelenség:

a

didaktikai harmful

gondolkodás formális jellegű torzulása.

phenomenon:

formally distorted

didactic thinking.

Didaktikai materializmus Materiális képzés, Didactic materialism - material training, in
melyben a nagy mennyiségű művelődési anyag which the acquisition of a large amount of
elsajátítását tartják elsőrendűen fontosnak. cultural material is considered to be of
Képviselői

úgy

vélik,

hogy

az

oktatás paramount importance. Its representatives

folyamata automatikusan magában hordozza a believe

that

the

process

of

education

képességfejlesztés lehetőségét is. Sokak szerint automatically entails the ability to develop
káros jelenség: a didaktikai gondolkodás skills. According to others, it is a harmful
materiális jellegű torzulása.

phenomenon:

materialistic

distortion

of

didactic thinking
Differenciálás A tanulók egyéni sajátosságaira Differentiation - Pedagogical activity, which
tekintettel

levő

különbségtevés,

pedagógiai

tevékenység, is based on the individual characteristics of

melynek

segítségével learners,distinction, through which knowledge

egyénreszabottan átadható az ismeret.

can be transferred individually.
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Diktálós rajzolásA tanár megkéri a tanulókat, Drawing dictation
hogy rajzoljanak egy kört. Ez lesz egy figura The teacher asks the students to draw a circle,
feje, amely a tanulókat ábrázolja. Ezek után a and tells them that they are going to draw
tanár további instrukciókat ad, a tanulók pedig themselves and the circle will be their head.
követik ezeket, és rajzolnak. Az instrukciók a After
következők

lehetnek:

Rajzolj

that

the

teacher

gives

further

magadnak instructions for the students to follow when

csukott szemeket, ha városban élsz, és nyitott they

are

drawing.

For

instance,

the

szemeket, ha faluban! Rajzolj magadnak egy instructions could be the following: 'Draw
pici orrot, ha fiútestvéreid vannak! Rajzolj your eyes. Your eyes are closed if you live in
magadnak

nagy

orrot,

ha

lánytestvéreid the city, and your eyes are open if you live in

vannak! Rajzolj magadnak egy nagy szeplős the countryside.', 'Draw a small nose if you
orrot, ha vannak fiú- és lánytestvéreid is! have brothers, draw a big nose if you have
Rajzolj

magadnak

egy

piros

orrot,

ha sisters. Draw a big freckled nose if you have

nincsenek testvéreid! Rajzolj magadra egy brothers and sisters. Draw a red nose if you
pólót, ha jobban szereted a nyarat, mint a telet! have no brothers or sisters', 'Draw a T-shirt if
Rajzolj magadra egy pulóvert, ha jobban you prefer summer to winter. Draw a jumper
szereted a telet, mint a nyarat! Stb. Amikor a if you prefer winter to summer', and so on.
rajzok készen vannak, a tanulók párokban When the students have finished their
összehasonlítják őket, és megbeszélik, hogy drawings, they can share them with a partner
ezek alapján mit tudnak meg egymásról. A and explain their choices. At the end the
végén

a

tanulók

az

egész

csoportnak drawings can be displayed on the wall.

megmutatják a rajzukat, és a falra is kitehetik.
http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker
eso.php?lang=hu
Diktoglossz A tanár egy rövid szöveget diktál Dictogloss The teacher dictates a short text.
úgy, hogy a mondatok között rövid szünetet While dictating, the teacher pauses for a
tart. A néhány másodperces szünetben a couple of seconds between every two
tanulók jegyzeteket készítenek az elhangzott sentences and during the pauses the students
mondatról. Fontos, hogy a szünet ne legyen note down key words or structures from what
elég

hosszú

ahhoz,

hogy

a

tanulók

a they heard. It is important to have really short

mondatokat szóról szóra leírják. A szöveg pauses so that the students cannot write down
felolvasása után a tanulók a jegyzeteik alapján the sentences word for word. After the
megpróbálják rekonstruálni a szöveget, és dictation the students try to reconstruct the
11

leírják. A cél az eredeti szöveg minél text using their notes. The aim is to
pontosabb rekonstruálása és az írott szöveg reconstruct the original text as closely as
alkotásának gyakorlása.

possible and to practise the creation of written

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ke

texts.

reso.php?lang=hu
Dominó A tanulók a dominóra írnak egy szót a Domino Students write a word from a text on
szövegből, majd az első szó utolsó betűjével a domino, and then write another word
kezdődő újabb szót írnak a dominó másik starting with the last letter of the first word on
felére. Azután úgy illesztenek a második szó the other part of the same domino. Then they
alá új dominót, hogy olyan szót írnak rá, put a new domino next to the first one, and
amelyik a második szó utolsó betűjével write a word on it which starts with the last
kezdődik. A cél az, hogy minél hosszabb lánc letter of the second word. The aim is to create
épüljön ki. A feladatot meg lehet oldani as long a chain of dominoes as possible.
közösen vagy egyénileg is versenyben. Vagy Domino can be a competition between
mindenki írja a saját dominóját, vagy egy-egy individual

players

or

small

groups.

dominót ír egy-egy tanuló. Addig csinálják, Alternatively, everyone can write their own
amíg

találnak

szavakat,

végül

sorban dominoes, or each domino can be written by

felolvassák a szavakat. Minden szót csak another student. The game continues until
egyszer szabad leírni (asztal-légy, gyalog- students cannot come up with new words. At
galamb,

bokor- the end, students read out their words. Each

rá). http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar word can be used only once in the game (e.g.,
/kereso.php?lang=hu

table - ear, read - donkey, yellow - window).

Drámapedagógia

A

drámapedagógia Drama education Drama pedagogy is an art

művészetpedagógiai

és

reformpedagógiai pedagogical and reform pedagogical trend

irányzat, amely a dráma és a színház eszközeit that uses the tools of drama and theater in a
sajátos

módon

használja

a

nevelésben. particular way in education. It promotes the

Dramatikus játékokkal segíti a valóság átélését, experience of reality, the development of
a személyiség fejlődését, társadalmi problémák personality, the thinking and understanding of
végiggondolását és megértését, az alkotás social problems, the recognition of the
szabadságával való megismerkedést, s ezen freedom of creation and the development of
keresztül a csoport és az egyén fejlődését.

the group and the individual.

Effektív motivációA személyes teljesítményre Effective motivation Creating motivation for
12

irányuló

motiváció

kialakítása a tanulók personal performance through the ambition of

ambícióinak, becsvágyának felkeltése által.

the students.

Egy percünk a tiéd Játéktípus, melynek One-minute talk – a type of game that can be
segítségével

fejleszthetjük

beszédkészségét.

a

tanulók used to improve students' speaking skills.

Lényege, hogy a csoport Each student is given one minute to talk about

minden tagja egy percig beszélhet egy adott a specific topic.
témáról.

Lehet

ez

olvasmányélmény,

szabadidős tevékenység.
Egyéni

munka

Az

egyéni

munka

a Individual work –it is the third form of the

munkaformák harmadik változatát képviseli. A work mode where students work on a task on
tanulók itt az új anyag feldolgozását a saját their own. Individual work can be used for
munkatempójuknak megfelelően végzik.

acquiring new knowledge.

Egynyelvű csoport Az idegennyelv-oktatás Monolingual group- It is important for a
szempontjából fontos, hogy a tanár tisztában foreign language education that the teacher
legyen azzal, hogy csoportjának tagjai milyen should be aware of the language of the
nyelven

tudnak

mindannyian

azonos

kommunikálni.
nyelvet

Ha members of his group who can communicate.

beszélnek, If they all speak the same language, they are a

egynyelvű csoportról van szó.

one-language group.

Elbeszélés Olyan monologikus szóbeli közlési Lecture - A monological oral communication
módszer, amely egy-egy jelenség, esemény, method
folyamat,

személy,

tárgy

that

is

used

to

illustrate

a

érzékletes, phenomenon, event, process, person, object in

szemléletes bemutatására szolgál. A tanulók an illustrative way. It mobilizes students'
képzeletét, érzelmeit mozgósítja. Rendkívül imagination and emotions. It is extremely
fontos a szemléltetés: tárgyak, fényképek, important to illustrate: objects, photographs,
filmrészletek,

hangfelvételek

fokozzák

elbeszélés élményszerűségét.

az film details and sound recordings enhance the
experience of narrative.

Elkóborolt szavak Játéktípus, lényege, hogy Lost words – a type of game where
egy szövegbe oda nem illő szavakat teszünk, s students look for words which are not in their
a tanulóknak azokat kell megkeresniük, majd a right place in a text, a sentence or a proverb.
szavakat a megfelelő helyre kell tenniük.

Then they insert them in their right place.
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Ellenőrzés

tanulási

A

teljesítmény

Checking Collection of information relates

megállapítására vonatkozó információgyűjtés. to the achievement of learning. Compare the
Az elért teljesítmény egybevetése valamilyen achievement of learning with a predetermined
előre meghatározott egységgel.

unit.

Előadás Olyan monologikus szóbeli közlési Presentation
módszer,

amely

egy-egy

téma

A

monological

oral

logikus, communication method that serves to provide

részletes, viszonylag hosszabb ideig tartó a

logical,

detailed,

relatively long-term

kifejtésére szolgál. Szerkezete: 1. bevezetés = subject matter. Its structure: 1.Introduction =
kapcsolatfelvétel

és

figyelemfelkeltés, contact

and

awareness

célközlés, előismeretek, rendező elvek. 2. communication,
kifejtés = a tananyag strukturált (hierarchikus principles.

2.

precepts,
Explanation

raising,
organizing

=

structured

vagy szekvenciális) közlése, többsíkú elemzése (hierarchical or sequential) communication,
és összehasonlítása, a figyelem fenntartása multi-level analysis and comparison of the
(változatosság, kérdések, segédanyagok stb.). curriculum,
3.

következtetés,

összefoglalása,

összegzés

fontos

=

elemek

maintenance

of

attention

lényeg (diversity, questions, auxiliary materials, etc.).

kiemelése, 3. Conclusion, Summary = summary of the

tanulói kérdések megválaszolása, kapcsolás az essentials, highlighting important elements,
előzményekhez

és

a

következő answering student questions, linking to the

anyagrészekhez.

antecedents and the following material parts.

Előkészítés Segítségével elhelyezik az új Preparing By helping to add new material to
anyagrészt a tanítás folyamatában, felkeltik az the teaching process, motivation is raised, and
érdeklődést (motiváció), majd az előkészítést a the preparation is closed by the objective.
célkitűzés zárja le. A motiválás a gyerekek Motivation depends on the age of the children
életkorától

és

a

tananyagtól

függ,

a and the curriculum, and it is best if the

legcélszerűbb, ha maga a nyelvi anyag a language material itself is a motivating factor,
motiváló

tényező,

ezért

sokszor so it often involves problem-solving tasks and

problémafelvető feladatokat, nyelvi játékokat language games.
szoktak alkalmazni.
Előzetes

tudás

A

konstruktivista Prior

knowledge

A basic

concept

of
14

tanuláselméletek egyik alapfogalma. Az egyes constructivist learning theories. From birth,
gyermek – már születése óta – egy személyes, each child has a unique knowledge system
rá jellemző tudásrendszerrel, teljes világképpel and view of the world that helps them
rendelkezik, amellyel értelmezi a világot, a interpret

the

world

and

its

different

jelenségeket, és amely a tevékenységeit is phenomena, and that controls their activities.
irányítja. Minden új ismeret, tapasztalat ehhez All new information and experience can or
az előzetes tudáshoz tud vagy éppen nem képes cannot be connected to this prior knowledge.
kapcsolódni. Tanárként tehát nem lehet a For this reason, teachers should not set
tanulók személyes tudásrendszerétől, előzetes learning goals which are independent of their
tudásától független tanítási célokat kitűzni, learners' personal knowledge system and prior
mert az nem vezet mélyen megértett, hosszú knowledge, because that will not lead to a
távú tanulási eredményhez. (Nahalka 2002)

deeper

understanding

and

to

long-term

learning outcomes.
(Nahalka 2002)
Elsődleges rögzítés Azonnali ismétlés egy új

Primary reinforcing -Immediate repetition at

anyagrész feldolgozása végén.

the end of processing a new material part.

Érdekes pontok Játéktípus, mely során a Interesting points Each student puts a sign
tanulók egy színes ponttal megjelölnek egy next to a section of a text which they find
érdekes

részt

a

szövegben,

majd interesting, and then they give reasons for

megindokolják a választásukat. Színes ceruza their choice. The sign can be made with
helyett használhatnak színes ragasztós csíkokat coloured pencils or post-its. (Antal - Raátz
is. (Antalné–Raátz 2010)
Értékelés

Az

ellenőrzés

2010)
eredményeinek Evaluation Understanding the results of the

értelmezése és ítéletalkotás arról, hogy ezek checking and judging how well they refer to
mennyiben felelnek meg a kitűzött céloknak. the aim. It has a rating function! Types:
Minősítő funkciója van! Fajtái: diagnosztikus Diagnostic (Situational), Formative (Forming(helyzetfeltáró),

formatív

(formáló-alakító- Shaping-Correctional)

javító) és szummatív (összegző).

(Summaries).

Értékelési módszerek

Evaluation

methods

and

Summative

-

Quantitative

Mennyiségi (megítélés, becslés, mérés) és (judgment, estimation, measurement) and
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minőségi (szöveges) értékelés.

quality (textual) evaluation.

Értésellenőrzés Olyan tanári tevékenység, Checking

understanding

An

action

amelynek során megbizonyosodhatunk arról, performed by the teacher in order to make
hogy a tanulók megértették-e a magyarázatot. sure that students have understood the
Az értésellenőrzés egyik fontos formája a instructions or the explanation. An important
fogalomértés ellenőrzése, amelynek során a form of checking understanding is concept
tanár visszajelzést kap arról, hogy a tanulók checking, which gives feedback on how well
értik-e egy adott szó vagy kifejezés vagy egy the students have understood the meaning of a
nyelvtani

szerkezet

pontos

jelentését.

A word, a phrase, or a grammatical structure.

fogalomértés ellenőrzésének fontos szerepe Concept checking has an important role when
van a szókincs és a nyelvtani szerkezetek presenting and reviewing vocabulary or
tanításakor

és

ismétlésekor.

(Darn–White grammar. (Darn - White 2006)

2006)
Érvpingpong Szókincsfejlesztő játék, mely Argument tennis A game for vocabulary
során két csapat méri össze ismereteit. Az development in which one group of students egyik csapat egy állításhoz bizonyító érveket the 'for' group - collect arguments supporting
gyűjt, a tagadó csapat pedig cáfoló érveket. Az a statement, and another group of students állítást tevő csapat bizonyítja a tételt, majd ezt the 'against' group - collect arguments against
a tagadó csapat cáfolja. Ezután a tagadó csapat it. First the 'for' group tries to prove one of
új cáfoló érvet mond, ezt cáfolja az állító their arguments in support of the position, and
csapat, majd új bizonyító érvet mond. És így the 'against' group refutes it. Then the 'against'
tovább. (Antalné–Raátz 2010)

group puts forward one of their arguments
against the statement, and the 'for' group
refutes it. Then it is the ‘for’ group’s turn to
present one of their arguments again and so
the game proceeds. (Antal – Raátz 2010)

Extenzív olvasás Célja az olvasott szöveg Extensive reading Its aim is to understand
megértése és élvezése, és amely gyakran a and enjoy reading text, its often means that
tanulók nyelvi szintjének megfelelő, hosszabb students read a longer text which appropriates
szöveg olvasását is jelentheti.

to their language level.
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Fakultatív tantervi óra Az érdeklődő tanulók Optional curriculum lesson For students
számára kerül a tanítás rendjébe. Itt a tanterv interested in the curriculum. Here, the
kiegészítő

anyagát

mélyen,

alaposan supplementary material of the curriculum is

feldolgozzuk. Általában utolsó óra, melyre külön deeply worked out. It is usually the last lesson
tanmenettervet kell készíteni.

for which a separate curriculum is to be
prepared.

Fejlesztő értékelés A tanulás értékelése Az Assessment for learning An approach and
egyes

tanulók

sajátos

fejlődési,

tanulási practice of assessment that supports the

folyamatát támogató értékelési megközelítés és learning

and

the

development

of

the

gyakorlat. A tanulók fejlődésére, tudására individual learners. It is also a form of
vonatkozó olyan gyakori és interakcióban zajló feedback given regularly on the learners'
visszajelzés, amelynek célja a tanulási célok development and knowledge as part of the
meghatározása és a tanítás ezekhez történő ongoing interaction between the teacher and
igazítása.

Előzményének

diagnosztikus

és

a

tekinthető

formatív

a the learners with the aim of identifying

funkciójú learning goals and adjusting the teaching to

értékelés, de a fejlesztő értékelésben nagyobb them. Assessment for learning is usually
szerepet kap a tanulók aktivitása, egyéni preceded by diagnostic and formative forms
szükségletei, részvétele a tanulási-értékelési of assessment, but it puts more emphasis on
folyamatban. A pedagógiai gyakorlatban a the learners' individual needs and their active
fejlesztő

értékelést

támogató

gyakori involvement in the process of their own

módszerek, eszközök: egyéni tanulási terv, assessment.

Examples

for

the

different

tanulási szerződés, tanulási napló, ön- és methods and tools used in assessment for
társértékelés, portfólió. (Vidákovich 1990, learning include individual learning plans,
Golnhofer 2003, OECD CERI 2005, Lénárd – learning contracts, learning diaries, self- and
Rapos 2009, Ur 2012)

peer-assessment, and portfolios.
(Vidákovich 1990, Golnhofer 2003, OECD
CERI 2005, Lénárd – Rapos 2009, Ur 2012)

Feladat A tanulási célok megvalósításának Task A teaching-learning tool that describes
eszköze,
tanulóknak

amely

megfogalmazza,

milyen

hogy

tevékenységet

a what students are required to do either in the

kell lesson or outside the lesson as part of their

végezniük az órán vagy házi feladatban önálló homework. An activity can be a simple task,
munkaként. Egy feladat lehet egyszerű, például such as an exercise or a drill, where the focus
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gyakorlat, amelyben a hangsúly egy nyelvi is on the manipulation of language forms in
szerkezet pontos megformálásán van, vagy order to produce correct utterances. It can also
lehet összetettebb, amelyben a cél egy rövid be more complex, such as a task which is
lista, prezentáció, rangsor elkészítése. Az goal-oriented and the goal is to produce an
összetettebb

feladatok

ezáltal

a

globális end-product (a short list, a presentation, a

kommunikációs készségeket fejlesztik.

rank order, etc.) while using the language as a
means of achieving the goal. More complex
tasks can thus be used to develop global
communication skills

Feleletválasztós

feladat

Olyan

feladat, Multiple choice A written exercise in which

amelyben a tanulóknak három vagy négy students have to mark the right option of three
válasz közül kell kiválasztaniuk a helyeset. (Ur or four possibilities.
2012)

(Ur 2012)

Félmondatos játék A tanulók körben ülnek. Half-a-sentence game Students sit in a circle.
Valaki elkezd egy mondatot, és a mellette ülő The first student starts saying a sentence and
befejezi. Majd ő kezd el egy mondatot, és a the student sitting next them in the circle
következő fejezi be, és így tovább. (Antalné– finishes it. Then the second student starts a
Raátz 2010)

new sentence and the third student finishes it
and so on… (Antal - Raátz 2010)

Folyamatközpontú

írás

Az

íráskészség Process writing Writing is a technique often

fejlesztésekor gyakran alkalmazott technika, used to develop writing skills, the steps of
amelynek lépései a következők: (a) a tanuló which are as follows: (a) the student writes
megírja szövegének az első változatát, (b) a the first version of the text; (b) the teacher or
tanár vagy egy másik tanuló visszajelzést ad rá, another student gives feedback; (c) the
(c) a tanuló a visszajelzés segítségével újraírja student rewrites the text with feedback.
a szövegét.
Folyékonyság A nyelvtudás értékelésének Fluency An important criterion for assessing
egyik

fontos

kritériuma,

fejlesztése

az foreign language proficiency. At the same

idegennyelv-tanítás egyik alapvető célja. Ezt a time, developing learners' fluency is one of
célt a tanulók akkor érik el, ha a nyelvi the main tasks of foreign language teaching.
szintjüknek

megfelelő

könnyedséggel, Language learners are said to be fluent when
18

viszonylag folyamatosan, hosszabb szünetek they are able to speak the language with ease
nélkül

kommunikálnak.

gyakoriak,
gyakran

és

amikor

szünetkitöltő

Szüneteik
szünetet
nyelvi

nem relative to their own level, and without undue

tartanak, pausing. They do not pause very often, and
eszközöket when they do, they use fillers. We can talk

használnak. Beszélhetünk szóbeli és írásbeli about oral and written fluency. The aim of
folyékonyságról. Mind a szóbeli, mind az developing both types of fluency is to enable
írásbeli folyékonyság fejlesztésének az a célja, learners
hogy

a

tanulók

hatékonyabban
2006,

az

tudják

Harmer

információt
átadni.

2007b,

to

get

their

message

across

minél effectively. (Thornbury 2006, Harmer 2007b,

(Thornbury Ur 2012)
Ur

2012)

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker
eso.php? lang=hu
Forró szék Szókincsgyakorló játék, amelyet Hot seat A game played by two teams to
két csoport játszik. Mindegyik csoportból egy- revise vocabulary and to practise how to
egy tanuló egy széken ül – ez a forró szék! - a explain meanings. One student from each
tábla előtt, háttal a táblának. A csoport többi team comes to the board and sits in a chair tagja a széken ülő tanuló előtt áll félkörben, this is the 'hot seat' - with their back to the
szemben a táblával. A tanár felír egy szót a board. The other team members stand in a
táblára, és a csoporttagoknak gyorsan és halkan semi-circle around the student in the hot seat,
el kell magyarázniuk a szót a forró székben ülő facing the board. The teacher writes a word
társuknak úgy, hogy a másik csapat forró on the board, and the team have to explain the
székben ülő tagja ne hallja meg. Az a forró meaning of that word to the student in the hot
székben ülő tanuló, amelyik

gyorsabban seat quickly and not too loud so that the

kitalálja a táblára írt szót, egy pontot szerez a student in the other hot seat cannot hear it.
csoportjának. Ezután mindegyik csoportból The first student to guess the word on the
egy másik tanuló ül a forró székbe, és a játék board gets a point for their team. After that
folytatódik. Az a csoport nyer, amelyik több each team chooses another student to sit in the
pontot

gyűjt

össze.

(Robertson

2010) hot seat, and the game continues. The team

hptt://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker with the most points is the winner. (Robertson
eso.php?lang=hu

2010)
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Frontális munka Az a tanulásszervezési mód, Frontal teaching/Frontal work
amelyben az együtt tanuló gyerekek, ifjak A work mode where all students in a group do
ugyanazokért az (általuk ritkán ismert) oktatási the same activity at the same time, often at the
cél okért ugyanolyan tartalom feldolgozásával, same pace in order to achieve the same goal.
azonos

időtartamban

és

gyakran

azonos (M. Nádasi 2001, M. Nádasi 2003a)

ütemben, egymással párhuzamosan vesznek
részt az elsajátítási folyamatban.
Fürtábra Olyan grafikai szervező, amely Story map It is a graphic organizer that
gondolatok,

információk,

fogalmak

és

a reflects ideas, information, concepts and

közöttük teremthető kapcsolatok feltárulását relationships between them for a particular
mutatja egy adott téma (szó, kifejezés) topic (word, phrase). Originally, it is a
vonatkozásában.

Eredetileg

olyan

eljárás, process that encourages students to open and

amely a tanulókat egy adott témáról való nyílt free thinking about a topic.
és szabad gondolkodásra bátorítja.

It can be individually, in pairs, in groups, or

Készíthető egyénileg, párban, csoportban vagy in common, can be used the gathering of the
közösen,

használható

a

ráhangolódási existing knowledge or the building of new

szakaszban a meglévő tudás összegyűjtésére associations in the process of preparation, in
vagy

új

asszociációk

jelentésteremtés

kiépítésére,

fázisában a

a the stage of reporting as a knowledge grid as a

gondolkodási graph of the thinking process, a grasp of

folyamat, a megértés grafikus szervezőjeként, a understanding and reflection.
reflektálás

szakaszában

összefoglaló (Bardossy, Dudás, Pethő and Priskinné, p.

tudáshálóként. (Bárdossy, Dudás, Pethőné és 322).
Priskinné, 2002. 322. o.).
Gondolattérkép A gondolatok, információk, Mind-map A type of game that presents
fogalmak, valamint a közöttük teremthető ideas, information, and concepts along with
kapcsolatok feltárását mutatja meg egy adott the connections between them within a certain
témában. Altípusai: asszociatív gondolkodásra topic. Its types are the following: associative
épülő, illetve hierarchizált tudásra épülő. mind-maps
(Pethőné 2005)
Gyakorlás

A

and

hierarchical

mind-maps.

(Pethő 2005).
gyakorlati

képzés

tipikus Practice The typical process of the practical

menete: az oktató által való bemutatás, majd training is the presentation of the teacher and
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végül az önálló gyakorlás követi. A tanulás the self-training. During the learning process
abban áll, hogy a tanulók a bemutatás és a students will be able to observe the aquiring
tanárral

végzett

közös

munka

során activities with the help of the presentation and

megfigyelik az elsajátítandó tevékenységeket.
Főbb

formái:

ismétlő,

the common work with the teacher.

alkalmazó, Main Forms: Repeating, Applying, Complex

komplex gyakorlás.

Practice

Gyorscipő A csoportok ötleteket, képeket, Walking and doing Students work in groups,
rajzokat stb. gyűjtenek a saját témájukhoz, and each group has a different topic to work
majd vagy a csoportok, vagy a papírok on. The groups collect ideas, pictures,
vándorolnak tovább. A csoportok folytatják a drawings, and so on, that are related to their
másik csapat munkáját. A papírok vagy a own topic. After some time, each group
csoportok addig mennek körbe, amíg vissza moves to the paper of a different group, or the
nem jutnak az eredeti helyükre. Ezután papers are exchanged between groups, and
elmondják, hogy mi szerepel a papírjukon. each group continues the work of another one.
(Óhidy 2005)

This goes on until all the papers or groups
arrive back at their original place. To finish
the activity, all groups present their paper to
the whole group. (Óhidy 2005)

Gyorsolvasás Gyakran alkalmazott olvasási Quick reading Frequently used reading
technika, mely feladata az általános megértés.

technique, its task is general understanding

Hagyományos csoportmunkaA csoport tagjai Traditional group work The members of the
közösen dolgoznak, de ez a munkatípus laza group work together but this type of work
köteléket teremt a tanulók között, a feladat creates loose ties between students, and the
elvégzésének a sikere nem feltétlenül függ success of doing the job does not necessarily
minden résztvevő munkájától.

depend on the work of each participant.

Hallott szöveg értésének készsége Célja, Listening comprehension task Its aim is for
hogy a tanulók a hallott szöveget minél jobban students to understand what they hear. We
megértsék. Beszélhetünk extenzív hallgatásról, can talk about extensively listening to
amelynek célja a hallott szöveg megértése és understand and enjoy listening. At the same
élvezése. Ugyanakkor beszélhetünk intenzív time, we can speak of intense listening, which
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hallgatásról, amelynek célja a hallott szöveg aims to understand the heard text and to
megértése és a hallott szöveg értésének tudatos consciously understand the understanding of
fejlesztése a szöveghez kapcsolódó feladatok the text by using the text-related tasks.
segítségével. Gyakran alkalmazott hallgatási Frequently used listening techniques are
technika az általános megértést célzó hallgatás listening comprehension and listening to
és a konkrét információt kereső hallgatás. specific information. (Scrivener 2005, Harmer
(Scrivener

2005,

Harmer 2007b)

2007b).http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_sz
otar/kereso.php? lang=hu
Házi feladat A tanulók önálló, a tanítási órák Homework

Individual

learners' teaching

között végzett tevékenységén alapuló oktatási method based on their teaching activities. Its
módszer. Szerepe az oktatás hatékonyságának role is to increase the efficiency of education.
növelése.

Alkalmazásának

szabályállítás

és

mértékletesség

és

gondos

feltételei: Conditions of Application: regulation and
kijelölés, careful selection, moderation and solvency,

megoldhatóság,

szülői parental control and co-operation, teacher

ellenőrzés és kooperáció, tanári ellenőrzés és supervision and evaluation.
értékelés.
Heterogén csoportA csoport tagjai különböző Heterogeneous group The members of the
sajátosságokkal rendelkeznek (különböző az group have different characteristics (different
életkoruk, érdeklődési körük, tudásszintjük).

age, interest, and level of knowledge).

Hibajavítás Az a tevékenység, amely során a

Correction An activity where a teacher

tanár kijavítja a diák téves ismereteit, rávilágít corrects a student's misconceptions highlights
a helyes megoldásra. Történhet szóbeli vagy to the correct solution. May be in oral or
írásbeli feladatokban. Szóbeli feladatoknál written assignments. Oral exercises involve
kétféle

gyakori

beszélünk.

A

hibajavítási
kommunikatív

stratégiáról two types of common mistake correction
feladatok strategies. When performing communicative

végzésekor késleltetett hibajavítást célszerű tasks, delayed mistake correction should be
alkalmazni, amikor a hibajavító nem javítja a used when the corrector does not correct the
hibát rögtön annak elkövetésekor, hanem mistake immediately when it is committed, but
később, a feladat elvégzése után emeli ki és later it raises and improves it after completing the
javítja.

A

nyelvhelyességet

fejlesztő task. In the case of tasks that develop language
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feladatoknál azonnali hibajavítást célszerű development, it is advisable to use an immediate
alkalmazni, amikor a hibajavító kijavítja a mistake correction when the corrector corrects
hibát rögtön annak elkövetése után. (Scrivener the mistake immediately after it has been
2005, Harmer 2007b)

executed. (Scrivener 2005, Harmer 2007b)

Homogén csoportA csoport tagjai több, az Homogeneous groupThe members of the
adott

tantárgy

tanulásának

szempontjából group

have

a

number

of

relevant

releváns tulajdonsággal rendelkeznek (például: characteristics relevant to the learning of the
életkor,

tudásszint,

társadalmi

háttér, given subject (eg. age, knowledge level,

anyanyelv).

social background, mother tongue)

Idegen nyelvi tudásszint A tanulók csoportba Level of foreign language knowledgeThe
osztásának

leggyakoribb

kritériuma.

A level achieved by a language learner, which is

köznyelvben beszélhetünk kezdő, álkezdő, also the most commonly adopted criterion for
alapfokú,

középszint

alatti,

középszintű, grouping students. We can talk about

középszint feletti, haladó és mesterszintű beginner, false-beginner, elementary, lowernyelvtudásról.

Ezeknek

a

szinteknek

az or

pre-intermediate,

intermediate,

upper-

elérésekor a Közös Európai Referenciakeret intermediate, advanced and expert users of a
(KER) jelöléseit használhatjuk a kimeneti szint language. The Common European Framework
meghatározására, amelyek a következők: A1 és of Reference (CEFR or CEF) identifies six
A2 (alapszintű nyelvhasználók), B1 és B2 different levels of language knowledge, that
(önálló

nyelvhasználók)

(mesterfokú

és

C1

és

nyelvhasználók).

általánosságban

elmondható,

C2 is, six different language competence levels,

Vagyis which are the following: A1 and A2 (levels of
hogy

egy basic

users),

B1

and

B2

(levels

of

alapfokú nyelvi szintre épülő nyelvi kurzus independent users), and C1 and C2 (levels of
tervezett

kimeneti

szintje

A1

vagy A2 proficient users). In general, the level

(minimumszint vagy alapszint), egy középszint achieved by a student at the end of an
alatti kurzus tervezett kimeneti szintje A2 vagy elementary language course is usually A1 or
B1 szint (alapszint vagy küszöbszint), egy A2 (Breakthrough or Waystage level), at the
középszintű kurzus tervezett kimeneti szintje end of a pre-intermediate course it is A2 or
B1 vagy B2 (küszöbszint vagy középszint), B1 (Waystage or Threshold level), at the end
egy középszint feletti kurzus tervezett kimeneti of an intermediate course it is B1 or B2
szintje

B2

vagy

C1

(középszint

vagy (Threshold or Vantage level), at the end of an

haladószint), és egy haladó nyelvi kurzus upper-intermediate course it is B2 or C1
tervezett

kimeneti

szintje

C1

vagy

C2 (Vantage or Effective Operational Proficiency
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(haladószint vagy mesterfok). (Közös Európai level), and at the end of an advanced course it
Referenciakeret 2002, Harmer 2007b)

is

C1

or

C2

(Effective

Operational

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker Proficiency level or Mastery level). (Common
eso.php?lang=hu

European

Framework

of

Reference

for

Languages 2000, Harmer 2007b)

Induktív

módszer

Az

ismeretszerzés Inductive

stratégiája az ismeretek feldolgozására, illetve acquisition

method
strategy

The
is

knowledge

focuses

on

the

általánosítására, vagyis a fogalomalkotásra processing and generalization of knowledge,
irányul.

A

módszer

lényege,

hogy egy the conceptualization. The aim of the method

bizonyos ismeretlen fogalmat úgy mutatunk is to introduce a certain unknown concept by
be, hogy az egyediből kiindulva közelítünk az approaching the general from the individual.
általánoshoz.
Információs és kommunikációs technológiák ICT

stands

for

information

and

(IKT) Alkalmazásának céljai különbözőek communication technologies, and it involves
lehetnek:

információgyűjtés,

-feldolgozás,

-rendszerezés, the use of ICT tools in education. ICT tools
kommunikáció, can be used for various purposes: collecting,

-megosztás,

nyelvi készségek és kooperáció fejlesztése. Az organizing,
IKT-ra

épülő

eszközök

eredményesen information,

analysing
as

well

and
as

sharing
developing

felhasználhatók a tanórán vagy azon kívül. A communicative, cooperative and language
leggyakrabban használt IKT-eszközök között skills. ICT tools can be used in and outside
találhatók

olyan

amelyek

internet-hozzáférés

használhatóak

elektronikus

(például:

eszközök, the classroom. Some ICT tools, such as
nélkül

interaktív

is interactive

whiteboards

(IWBs),

mobile

tábla, phones, computers, tablets and cameras can

mobiltelefon, számítógép, táblagép, kamera), be used for learning without having access to
bár használatuk az internet-hozzáféréssel még the Internet, though their use is usually
sokrétűbbé válhat. Ugyancsak IKT-eszközök enhanced when Internet access is available.
azok az interneten található „online” eszközök, ICT tools also involve some online tools on
amelyek különböző módon segítik a tanulókat the Internet which can be exploited for the
a fent említett célok elérésében (például: purposes mentioned above, such as forums,
fórum, wiki, blog, podcast, chat, e-mail, online wikis, blogs, podcasts, chat rooms, emails,
szótárak, video- és fotoszerkesztő programok). online dictionaries, as well as video and
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Egyre elterjedtebbek az okostelefonok és photo-editing tools. Applications for smart
táblagépek

segítségével

alkalmazások

is.

használható phones and tablets are becoming more and

Az

IKT-eszközök more common as learning tools, too. Some of

segítségével különböző feladatok adhatók, the tasks that can be performed with the help
például: véleménycsere egy fórumon, közös of ICT tools are the following: exchanging
dokumentum

szerkesztése

egy

wikiben, opinions on a forum, editing a document

osztályblog és egyéni tanulói blogok írása és together in a wiki, writing and editing class
szerkesztése, podcast segítségével hanganyag blogs and individual student blogs, recording
rögzítése és megosztása, chatbeszélgetések and sharing audio files in podcasts, discussing
írásban és szóban, videók és fotók szerkesztése a topic in oral or written chats, editing and
és

megosztása,

webquestek

keretében sharing

videos

and

photos,

collecting,

információ- és anyaggyűjtés és a gyűjtött analysing and presenting information in web
anyag feldolgozása, bemutatása. (Dudeney - quests. (Dudeney - Hockly 2007, Útmutató
Hockly 2007, Útmutató 2013)

2013)

Információsszakadék-feladat
kommunikatív
használt
tanulóknak

feladatok

fajtája,

egyik

amelyben

különböző

A Information gap activity One of the most
gyakran often used type of communicative task in
különböző which

információ

different

learners

have

different

áll information on the same subject and share this

rendelkezésére ugyanarról a témáról, és a information in the task so that they can
feladatban ezt az információt megosztják perform a task in possession of information,
egymással

annak

érdekében,

hogy

az for example: how far it differs from another,

információ birtokában el tudjanak végezni egy very similar picture. Each of these two images
feladatot, például: jelölni egy képen azt, hogy is only visible to one of the students and can
mennyiben tér el egy másik, nagyon hasonló only distinguish the differences from what
képtől. A két hasonló kép mindegyikét csak az your

partner

knows.

(Scrivener

2005,

egyik tanuló látja, és a különbségeket csak a Thornbury 2006, Útmutató 2013)
partnerétől hallottak alapján tudja jelölni.
(Scrivener 2005, Thornbury 2006, Útmutató
2013)
Instrukcióadás Tanári tevékenység, amelynek Giving instructions An action performed by
során a tanár elmagyarázza a tanulóknak azt, the teacher in order to inform students about
hogy mi a feladat. Akkor hatékony, ha rövid, what they are expected to do. Effective
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világos és jól érthető. A tanár példákkal vagy a instructions are short, clear and easy to
feladat

rövid

érthetőbbé

bemutatásával
az

instrukcióértést

teheti

még understand. The teacher can use examples or

instrukcióadást,

és demonstrate the task in order to help students

ellenőrző

kérdésekkel fully understand the task, and can ask

bizonyosodhat meg arról, hogy a tanulók instruction checking questions (ICQs) to
valóban megértették-e a feladatot. (Scrivener make sure the instructions have really been
2005, Harmer 2007a).

understood. (Scrivener 2005, Harmer 2007a)

Intenzív olvasás Célja az olvasott szöveg Intensive reading Its aim is understanding
megértése és az olvasási készség tudatos text and the developing reading skills with the
fejlesztése a szöveghez kapcsolódó feladatok help of the tasks.
segítségével.
Irányított felfedezés E tanítási módszer Guided discovery A teaching method which
alkalmazásakor a tanár olyan feladatokat ad a engages students in tasks that allow them to
tanulóknak, amelyek elvégzése során önmaguk make their own discoveries by making
képesek felfedezni és megfogalmazni az connections
összefüggéseket és a szabályokat. A tanulás formulating
során

a

tanár

a

megfelelő

and
the

comparisons,
rules

for

and

themselves.

kérdések Learning, therefore, is the discovery of new

feltevésével, tanulók figyelmének irányításával knowledge by students, rather than listening
segíti a felfedezést. Az új ismereteket tehát to and understanding explanations given by
nem a tanár magyarázza el, vagy nyújtja át, the teacher. The teacher's role in guided
hanem a tanuló önálló gondolkodásának discovery is to select appropriate tasks and to
eredményeként

születik

meg.

Az

idegen ask good questions that direct students'

nyelvek tanítása során is alkalmazható ez a attention towards key points so that they
módszer a nyelvtani szerkezetek jelentésének notice them more easily. When teaching a
tanításakor. (Scrivener 2005)

foreign language, guided discovery can be
used

effectively

in

the

teaching

of

grammatical structures. (Scrivener 2005)
Íráskészség Nyelvi készség, amelynek célja, Writing skills A language skill used when
hogy a tanulók helyesen formálják meg a students want to express themselves in
nyelvi megnyilatkozásaikat írásban, valamint writing. One of the main aims of developing
az hogy a tanulók minél világosabban és writing skills is to help students write
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helyesebben

fejezzék

kommunikatív

ki

magukat

szituációban.

Ez

egy accurately, Another important aim is to help

gyakran students write fluently, that is, clearly and

irányított írás (megadott szerkezet, szókincs coherently in a communicative situation. This
vagy nyelvi struktúrák alapján) vagy szabad is often done with the help of guided writing
írás (önálló írás) segítségével történik. (Harmer tasks (e.g. by providing students with a text
2007a, Ur 2012)

skeleton and a set of vocabulary items or
certain grammatical structures), or fee writing
tasks. (Harmer 2007a, Ur 2012)

Iskola Hely, ahol a műveltség módszerek és School A place where the whole man is
kritikus elsajátítása által kiformálódik a teljes taught through the methods and critical
ember.

learning of culture.

Iskolán kívüli oktatás Az oktatásnak az a

Out-of-school

formája, amelyet a különböző tényezők a

education that various factors make to

tanítási órán megszerzett ismeret kiegészítése,

supplement and deepen the knowledge gained

elmélyítése érdekében végeznek. (Pl. színház-,

in teaching. (Eg. theater, museum and concert

múzeum- és hangverseny-látogatás.)

tour).

Ismeret

Az

ismeret

olyan

education

The

form

of

komplexum, Knowledge Knowledge is a complex in

amelyben konkrét (tapasztalati) és absztrakt which concrete (experiential) and abstract
(fogalmi) ismeretelemek, egyedi dolgokat és (conceptual) knowledge elements, unique
általános összefüggéseket, törvényszerűségek things and general contexts, and reflections of
tükröző ismeretelemek szerves és szükségszerű the laws are organic and necessarily related
kapcsolatban

állnak

egymással

(indukció, (induction, deduction).

dedukció).

Thinking about designing the concept, we get

A fogalom kialakításánál gondolkodva from

our

own

experience

to

general

jutunk el a saját tapasztalatainktól az általános abstractions (induction). However, we can
absztrakciók felé (indukció). Az ismeretszerző rely not only on our own experience but also
tevékenységben azonban nem csupán saját on the actual results of the science and
tapasztalatainkra támaszkodhatunk, hanem a generalizations of the given case (deduction)
tudomány eddigi eredményeit, általánosításait in the knowledge acquisition activity.
is alkalmazhatjuk az adott konkrét esetre
(dedukció).
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Ismétlés Egy, már feldolgozott tananyag újbóli Reviewing The process of summarising,
átnézése, összegzése. (Falus 2003)

organising and revising already completed
material. (Falus 2003)

Jártasság: Minden tevékenység kizárólag a Skill All activities can only be learned while
tevékenység végzése közben sajátítható el. A doing the activity. Practicing is a regular
gyakorlás

valamilyen

tevékenység repetition of some activity to make the

rendszeresen ismételt végrehajtása abból a activity more and more perfect.
célból,

hogy

a

tevékenység

egyre We are talking about skills when the practice

tökéletesebben legyen elvégezhető.

in the application has been to some degree, it

Jártasságról akkor beszélünk, ha az is able to perform the activity independently
alkalmazásban
bizonyos

való

gyakorlottság

mértékben

folyamatosan

kialakult,

általában

már and continuously, but it is often necessary to

önállóan, cite the knowledge acquired during the

hibátlanul

képes application. At this level, we often ask the

végezni a tevékenységet, de alkalmazás közben question: what have I learned about this and
még

gyakran

fel

kell

idézni

a

tanult how should I apply it in practice?

ismereteket. Ezen a szinten gyakran feltesszük
a kérdést: mit is tanultam erről, és hogyan is
kell a gyakorlatban alkalmazni?
Jégtörő Egy rövid, játékos feladat, amelyeket Icebreaker A short, game-like activity at the
az első, együtt töltött tanév vagy egy tanfolyam beginning of a school-year or a course. Its aim
elején lehet használni arra, hogy a tanulók is to help students to get to know each other
megismerkedjenek
beszélgessenek

és

egymással.

könnyebben and start talking to each other. It is most often
Leggyakrabban done in pairs or in small groups or as a

pármunkában, kiscsoportos munkában játsszák. mingling activity. (Harmer 2007a)
(Harmer 2007a)
Jelenléti oktatás A tanár és a tanuló is Attendance education Teacher and student
egyidejűleg tartózkodnak ugyanabban a térben.
Jóslás

Feladattípus,

mellyel

szövegfeldolgozási-technikáját

a

are simultaneously in the same space.

tanulók Prediction A technique to study and analyse

fejlesztjük. a text. When students read a text, they pause
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Egy szöveg olvasásakor az egyes szakaszoknál at certain points and they try to predict how
meg-megállunk. Ilyenkor a tanulóknak meg the text will continue. Then they read on until
kell jósolniuk, hogyan folytatódik a történet. they pause again... (Pethő 2005)
Majd így váltakozik a felolvasás/olvasás és a
jóslás. (Pethőné 2005)
Képcsere A tanár által kiválasztott képről Change the picture The teacher puts a
minden tanuló mond egy szót, azt, amelyik picture on the board and each student says a
éppen eszébe jut a kép láttán. A tanár felírja a word that they associate with the picture. It is
tanulók által javasolt szavakat a táblára, a kép very important that students can justify their
köré. Fontos, hogy a tanulók el tudják choice and explain the link between the
magyarázni a választásukat. A tanár kérheti a picture and their word. The teacher might ask
tanulókat a kapcsolat megmagyarázására, de ez for an explanation, but this may be left out.
a lépés el is hagyható. Ha minden tanuló When all the students have suggested at least
javasolt legalább egy szót, akkor a tanár leveszi one word, the teacher takes the picture off the
a képet a tábláról. Ezután felrak egy másik board, and puts up a completely different one.
képet, s a felírt szavakat ehhez a képhez kell Each student has now to choose a word from
valamilyen

módon

kötni.

A

sikeresen the board, find a link between the word and

összekapcsolt szavakat a tanár letörli a tábláról. the new picture, and say a sentence in which
(Szesztay 2009)

they explain the link. When a student says a
sentence, the teacher deletes the word from
the board. (Szesztay 2009)

Képesség Különböző pszichofizikai funkciók Ability It develops on the basis of various
és pszichikus folyamatok alapján fejlődik. psychophysical

functions

and

psychic

Magában foglalja mindazon feltételek és processes. It encompasses the complexity of
tulajdonságok komplexusát, amelyek nélkül az all the conditions and attributes without which
ember nem lenne képes az adott tevékenységre. one would not be able to do this activity.
A képességek csupán meghatározott módon Skills are developed and evolved only in
szervezett

tevékenység

folyamatokban certain activities organized activities.

alakulnak ki és fejlődnek.
.
Kettős körA tanulók két, egymás felé forduló Concentric circles Students stand or sit in
körben állnak vagy ülnek, és a velük szemben two concentric circles, the inner circle facing
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álló/ülő tanulóval párt alkotnak. A tanár feltesz the outer one, and the two students facing
egy kérdést vagy ad egy témát, amelyről az each other in the two circles form a pair. The
egymással szemben álló/ülő párok elkezdenek teacher asks a question or suggests a topic
beszélgetni. A tanár jeladásakor (kb. 2-3 perc which the pairs start discussing. Two or three
elteltével) a belső vagy a külső körben álló/ülő minutes later, when the teacher gives a signal,
tanulók elmozdulnak egyet jobbra, ezáltal új students standing or sitting in the outer circle
párok alakulnak ki. Az új párok egy újabb move one place to the right and form a new
kérdésről cserélnek véleményt. (Ginnis 2007)

pair with the student facing them now. The

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker teacher gives a new question, or suggests a
eso.php?lang=hu

new topic, and the pairs start discussing it.
(Ginnis 2007)

Kockázás A tanár különböző szempontokat Throw the diceThe teacher sticks different
ragaszt fel egy kockára. Majd a tanulók tasks on the different sides of a dice. Students
dobnak, és a kockán olvasható szempont throw the dice and, following the instructions
szerint

mondanak

vagy

írnak

szavakat. on the dice, they do the task by saying or

(Pethőné 2005)
Kognitív

writing words. (Pethő 2005)

motivációA

tanulók

értelmére Cognitive

motivation

Motivation

for

(érdeklődésére, kíváncsiságára, tudásvágyára) theintellect of the students (their interest,
ható motiváció.

curiosity, knowledge desire

Kompetencia
ismereteken

Képességeken,

tanult Competence The sum of skills which are

viselkedésen

alapuló based on behaviour, abilities and knowledge

és

jártasságok és készségek összessége. Hétköznapi In everyday language it means aptitude or
értelmezésben alkalmasságot, ügyességet jelent. Az capability.

Competences consist of three

emberek komplex belső feltételrendszere, amely components: (1) knowledge, (2) attitude, (3)
lehetővé teszi a döntés és a kivitelezés megvalósítását, skills. This means that all three components
megteremti az adott területen való eredményes should
tevékenység

elvégzését,

a

felkészültséget.

be

developed

when

developing

A competences.(Nagy 2000, Demeter 2006,

kompetenciák három komponens együtteséből állnak: Falus 2006, Kotschy 2011)
(1) az ismeretek, a tudás, (2) az attitűdök, (3) a
képességek összességéből. Ez azt jelenti, hogy a
kompetenciafejlesztés során mindhárom komponens
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együttes fejlesztésére van szükség. (Nagy 2000,
Demeter 2006, Falus 2006, Kotschy 2011)
Kooperatív oktatási módszerA tanulók (4-6 Cooperative learning Learning activities,
fős) kis csoportokban végzett tevékenységén tasks and methods used in a structured
alapul. Az ismeretek és az intellektuális cooperation of students. What makes it
képességek fejlesztésén túl kiemelt jelentősége different from other forms of learning based
van a negyedik oktatási stratégia céljaiként on student cooperation (e.g. small group
említett szociális készségek, együttműködési work, professional learning communities) is
képességek

kialakításában.

Lényege:

a its structured nature. In order to make

csoportmunka keretében a tanulók együttes cooperation structured, it is essential to fulfil
munkát

végeznek,

egymás

tanulási

s

ugyanúgy

felelősek the following principles: ensuring for all

eredményeiért,

mint

a participants (1) positive interdependence, (2)

sajátjukért. Négy elterjedt változata: közös face-to-face

interaction

(simultaneous

munka végén egyéni beszámolók, közös interaction), (3) individual accountability, and
munka

végén

mozaiktanulás

egyéni

(elosztott

vetélkedők, (4) equal participation. Cooperative learning

tananyag

közös develops students' cooperative skills, and

feldolgozása) és csoportkutatás (részfeladatok makes their learning deeper and more
közös feldolgozása).

analytical in nature. Cooperative learning can
take place in pair- or groupwork. There are
several hundreds of cooperative activities, for
example,

jigsaw,

crossover

groups,

or

roundtable, from which teachers can choose
the ones that best fit the particular teaching
situation. (Kagan 2001, Good – Brophy 2008)
Körposta A csoportmunka egyik formája.Egy Pass the message Students work in small
tanuló leír egy rövid mondatot a beszélgetés groups. One of the students in the group
témájáról, majd a társa fülébe súgja, és így writes a sentence related to the topic of the
megy a mondat tovább, amíg vissza nem ér a conversation on a piece of paper, then
feladóhoz. Ő hangosan elmondja, amit kapott, whispers it to the next student, who whispers
majd felolvassa, hogy mi volt az eredeti it to the third student, who whispers it to the
mondat. (Antalné–Raátz 2010)

fourth student. This goes on until the sentence
arrives back at the 'sender' who says it out
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loud, and reads out the original sentence from
the paper. (Antal - Raátz 2010)
Közoktatási

rendszer

Intézmények

és Public education system The amount of

személyek összessége, amelyek ill. akik a 3 institutions and persons, who are in direct
éves kortól a tankötelezettség végéig tartó contact with institutional education from the
intézményes neveléssel-oktatással közvetlen age of 3 to the end of compulsory schooling.
kapcsolatban állnak.
Láncírás A tanulók 3-4 fős csoportokban Chain story writing Students form groups of
dolgoznak. A csoporton belül minden tanuló 3-4. Each student in the group thinks of a
önállóan leírja egy szöveg első mondatát. sentence which will be the first sentence of a
Ezután körbemennek a papírok, és minden story, and writes it on a piece of paper. Then
tanuló azt a szöveget folytatja, amelyik elé the papers are given to the next person, and
kerül. Egy vagy több körben adogathatják each student in the group continues the story
körbe a papírokat addig, amíg az első mondat which was started on the piece of paper they
gazdájánál megáll a papír. Ezután közösen have. The papers can go round once or twice,
meghallgatnak egy-egy szöveget. A témát a and the story writing finishes when the paper
tanulók választhatják. A műfajt megadhatjuk returns to the student who wrote the first
nekik. Adhatunk más-más műfajt minden sentence on the paper. After that, some of the
tanulónak a csoporton belül, vagy ugyanolyan stories are read out. The topic of the story can
műfajú szöveget is fogalmazhatnak más-más be selected by the students, and the genre can
témáról.

Választható

műfajok,

amelyeket be chosen by the teacher. A variation of this

elkezdhetnek ily módon megfogalmazni: hír, activity is when all students in the group write
üzenet, levél, elbeszélés, leírás, jellemzés stb. about the same topic, but each one of them
(Antalné–Raátz

writes in a different genre. Or the genre can

2010)http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szot be the same and the topic can be different
ar/kereso.php?lang=hu

within the group. Some possible genres to
select from are: news, message, letter, story,
description and so on. (Antal - Raátz 2010)

Láncmese Egy tanuló elkezd egy történetet Chain story telling A student starts telling a
mondani. Majd a mellette ülő vagy egy story, and the student sitting next to them or
felszólított tanuló folytatja. A játékmester another student continues it. It is up to the
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feladata az, hogy a történet mesélése közben game master - the teacher or another student meghatározza, mit kell a történet szövegébe to decide how the story has to be told. For
beleszőnie vagy megváltoztatnia a mesélőnek. example, they might decide that the next
Például meghatározhatja az igék idejét, módját, storyteller has to use a certain verb tense, a
ragozását; a használt szavakat vagy a történet verb mode, or conjugated verb forms, or they
kommunikációs

funkcióit.

(Antalné–Raátz might tell the next storyteller to include

2010)http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szot certain words or functional language in their
sentences. (Antal – Raátz 2010)

ar/kereso.php?lang=hu

Légycsapós játék A tanár felír néhány olyan Fly-swatter game A game for practising
szót a táblára, amelyet gyakoroltatni szeretne. vocabulary. The teacher writes 10-15 words
A tanulók két csapatot alkotnak, és mindkét on the board - not in rows, but randomly csapatból egy tanuló a tábla előtt áll háttal. which they would like to review. The students
Kezükben mind a ketten egy légycsapót (vagy form two teams. One student from each team
egy összetekert újságpapírt) tartanak. A tanár comes to the board, and stands facing their
kimond egyet a táblára írt szavakból, majd a team with their back to the board. Each has a
két tanuló a tábla felé fordul, megkeresik a fly-swatter (or a newspaper rolled as a stick).
szemükkel

a

szót,

légycsapóval. Amelyik

és

megérintik

a The teacher says a word, and the two students

tanuló gyorsabban have to turn around, look over the words on

megtalálja és megérinti a szót, annak a csapata the board, and touch the word the teacher said
kap egy pontot. A játékot lehet nehezíteni úgy, with their fly-swatter. The first student to
hogy múlt idejű igealakok / magyar szavak touch the word gets a point for their team. A
vannak a táblán, és a tanár a jelen idejű variation of the same game can be to write
igealakot / az idegen nyelvű megfelelőt past forms of verbs or Hungarian words on
mondja, és a tanulóknak az annak megfelelő the board. This time the teacher says the
múlt idejű igealakot / magyar szót kell present verb form or the foreign language
megérinteniük. (Jones 2005)

equivalent, and the students have to touch the
past form of the verb or the Hungarian word
on the board corresponding to the one said by
the teacher. (Jones 2005)

Logikai rögzítés Lényege, hogy a korábban Logical fixation It is a matter of discovering
tanultakkal

való

logikai

kapcsolatokat the logical relationships with the previously

feltárjuk, amik az új anyagrész feldolgozásához learned ones that are needed to process the
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szükségesek.

new material.

Magyarázat A tanagyag érdemi feldolgozása Explanation An oral teaching method in the
törvények

szabályok

törvényszerűségek form of a monologue performed by the

rendszerezett logikus formában. A tanulóknak teacher in which they throw light on or clarify
kognitív

szféráját

szólítja

meg.

gondolkodásra nevel

Logikus certain rules, processes or concepts so that
students gain an understanding of those.
(Falus 2003)

Megbeszélés Mind az elméleti mind pedig a Discussion An oral teaching method in the
gyakorlati képzésben nagy szerepet játszik a form of a dialogue which is used to help
közös munka verbális formája, amelyet kérdés- students understand the material in focus by
felelt módszernek nevezzünk.

engaging them in asking and answering
questions and reflecting on them. (Falus 2003.
Útmutató 2013)

Melyik az igazi? A tanulók párokban vagy Call my bluff A game for practising
kiscsoportokban dolgoznak együtt. Minden pár vocabulary. Students form pairs or groups of
vagy kiscsoport kiválaszt egy egynyelvű 3-4 players. Each pair or small group chooses
értelmező szótárból egy ritka vagy „nehéz” a 'rare' or 'difficult' word from a monolingual
szót vagy kifejezést, amelyről úgy gondolja, dictionary which they think is unknown to the
hogy a többi pár vagy csoport nem ismeri a other pairs or groups. Then they write down
jelentését. Utána három definíciót fogalmaz three definitions, one of which should be the
meg a választott szóra, amelyből egy a helyes correct dictionary definition, and the other
szótári definíció, a másik kettő a tanulók által two should be false definitions. After that
kitalált, „áldefiníció”. A többi párnak vagy each pair or small group reads out their three
csoportnak ki kell találnia, hogy melyik a definitions and the rest of the groups have to
helyes, szótári definíció. Az a pár vagy csoport guess which definition is the correct one. The
győz, amelyik a legtöbb helyes definíciót game continues with new words. The winner
kitalálja.

(Morgan–Rinvolucri

1986) is the pair or group which guesses the most

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker correct definitions. (Morgan - Rinvolucri
eso.php?lang=hu

1986)

Mérés Az ellenőrzésnek olyan módszere, Measurement A method of testing where we
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amelynek során mérőeszközöket (teszteket) use measuring instruments (tests) to quantify
alkalmazunk, hogy az ellenőrzés során feltárt (quantify) the results revealed during the
eredményeket kvantifikálni (számszerűsíteni) audit. Requirements: objectivity, validity
tudjuk. Követelményei: objektivitás, validitás (validity) and reliability (reliability).
(érvényesség) és reliabilitás (megbízhatóság).
Miért pont ez a kép választott engem? A Why did this picture find me? The teacher
tanár lefelé fordított képeket tesz ki egy puts different pictures on a desk face down
asztalra, és elmagyarázza, hogy minden kép ki and explains that each picture will choose a
fog választani magának egy tanulót. Vagyis a student from the group, and that the choice
választás nem a véletlen műve lesz. Ezek után the picture makes is not by chance. After that
kioszt minden tanulónak egy képet, és megkéri the teacher gives a picture to each student,
őket, hogy gondolkodjanak el azon, vajon and asks them to find the reason why the
miért éppen az a kép került hozzájuk. A particular picture has chosen to go to them.
tanulók 1-2 perc gondolkodás után megfejtik One or two minutes later the students have to
az őket választó kép üzenetét, majd felállnak, have their reasons. They then stand up and
és egy piactérgyakorlat formájában keresnek continue the game as a mingling activity: they
maguknak egy párt, akinek megmutatják a all find a partner from the group, show their
képüket, és elmondják, hogy miért választotta a pictures to each other and discuss why they
kép éppen őket. Ezt követően új párt keresnek, think the picture chose them. When they have
és a gyakorlat megismétlődik. Körülbelül 5-10 finished, they find another partner, look at
perc után a csoport körbeáll, és mindenki egy each other's pictures and discuss their reasons
mondatban összegzi, hogy miért őt választotta again. This can continue for 5-10 minutes. At
a

kép.

(Szesztay

2009) the end of the game students stand in a circle

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker and everyone summarizes their ideas on how
eso.php?lang=hu

the picture found them in one sentence to the
rest of the group. (Szesztay 2009)

Mondatcsontváz Feladattípus, mely során egy Sentence

skeleton

Teaching

activities,

adott mondatszerkezetre a tanulókmegadott teaching techniques
tartalmú mondatokat alkotnak (Pethőné 2005)

Students create sentences on a predetermined
topic by answering specific questions, such as
who?, when?, what is he/she doing?, for
whom?, what?, how?, and so on. (Pethő 2005)
35

Motiváció és motiválás A motiváció azon Motivation Motivation is a combination of
különböző eredetű indítékok együttese, melyek reasons which is

motivate the learner to

a tanulót a tanulásra rávezetik, tanulási learn,

learning

learn

the

decision

and

elhatározását, kedvét ébren tartják. A motiválás discretion. Motivation is the set of procedures
a tartós motivációk kialakulását szolgáló for sustained motivation.
eljárások összessége.

Mozaik

A

csoportokat

tanulók

kisebb

alkotnak.

(3-4-5

Minden

fős) Jigsaw Students form groups of 3 to 5, and
egyes each member of the group has a different task

csoporttagnak más-más a feladata. A tanulók to work on. Each student does their task and
önállóan megoldják a saját részfeladatukat, then shares their solutions with the rest of the
majd megoldásukat megosztják a csoport többi group. The group can only achieve their
tagjaival. A csoport a feladatát akkor tudja csak group goal, that is, carry out a certain task, if
megoldani, ha minden egyes csoporttag a saját all the group members have done their own
feladatát elvégzi, és azt meg is osztja a csoport task and shared it with the others. (Bárdossy
többi

tagjaival.

(Bárdossy

et

al.

2002) et al. 2002)

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker
eso.php?lang=hu
Négy sarokA terem négy sarkában a tanár Four corners The teacher fixes a piece of
négy állítást/idézetet/közmondást ragaszt a paper to the wall in each of the four corners of
falra. A tanulók körbejárnak, és megállnak a the

room.

Each

paper

has

a

mellett az állítás/idézet/közmondás mellett, statement/quote/proverb written on it. The
amelyik

valamiért

megragadta

vagy students walk around the room, and stand

elgondolkoztatta őket, vagy amelyikkel nagyon next to the statement/quote/proverb that
egyetértenek / nem értenek egyet. Miután így catches their attention or 'talks to them', or
mindegyik sarokban kialakul egy csoport, az with which they strongly agree or disagree.
azonos csoporton belüli tanulók megbeszélik, When a small group has formed in each
hogy miért azt az állítást/idézetet/közmondást corner, students in the same corner discuss
választották, és hogy az milyen gondolatokat their choice and share their thoughts about the
ébresztett bennük. (Klippel 1983)

statement/quote/proverb. (Klippel 1983)

Normatív pedagógia Értékelvű pedagógia, Normative pedagogy Evaluative pedagogy,
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mely az alapvető etikai normákat követve jelöli which follows the basic ethical norms to
ki a nevelési célokat és feladatokat.

designate the educational aimss and tasks.

Nyelvhelyesség A nyelv a sztenderd nyelv Accuracy

An

nyelvtani, szókincsbeli és kiejtési szabályainak assessing

learners’

important

criterion

foreign

for

language

megfelelő használata. A nyelvhelyesség lehet proficiency. At the same time, developing
szóbeli

vagy

írásbeli.

(Thornbury

2006, accuracy is one of the main tasks of foreign

Harmer 2007a).

language teaching.

Nyelvi készségek A nyelvi tevékenységek Language skills Special abilities that enable
elvégzéséhez szükséges képesség. Négy fő language users to perform language activities.
nyelvi készségről beszélhetünk: a hallott There are four main language skills: (i)
szöveg értésének, valamint az olvasott szöveg listening skills and (ii) reading skills are
értésének

a

készsége,

receptív

nyelvi receptive skills, speaking and writing skills.

készségek, beszédkészség és az íráskészség.
Nyelvi rendszerek A nyelv alapegységei, Language systems Elements of the language
amelyek segítségével nyelvi tevékenységeket which

enable

us

to

perform

language

tudunk végezni. A nyelvi rendszerek közé activities by providing us with the necessary
tartoznak a hangok, a szókincs, a nyelvtani building blocks. Language systems include
struktúrák és a nyelvi funkciók. (Scrivener phonology, vocabulary, grammatical structures and
2005)
Nyelvi

language functions. (Scrivener 2005)
tevékenységek

tevékenységek
használata

ide
a

Mindazon Language activities Activities that require

tartoznak,

nyelvhasználók

melyek language

users

nyelvi communicative

kompetenciája aktiválódik. Négy fő nyelvi According

to

to

activate

language
the

their

competence.

Common

European

tevékenységet különböztetünk meg: a recepció, Framework of Reference, we can distinguish
a produkció, az interakció és a közvetítés four
(Közös Európai Referenciakeret 2002).

main

reception,

types

of

production,

language

activity:

interaction

or

mediation (in particular, interpreting or
translating). (Common European Framework
of Reference 2000)
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Oktatás A nevelés értelemre ható eszköze, Education

The

meaningful

means

of

része a nevelésnek, növeljük az értelmi education, part of the education, increase the
képességek
oktatási

értékét,

a

műveltségtartalmat, value of the intellectual skills, the content of

folyamatban

felhasználjuk

a education and the educational process we use

lehetőségeit. Nagy hangsúlyt kap a figyelem its

possibilities.

It

is

important

és az emlékezet fejlesztése. Az első a tudás thedevelopment of attention and memory. The
megszerzésében

a

második

az first one in the acquisition of knowledge helps

elraktározásában,

alkalmazhatóvá-tételében the second in its warehousing and application.

segít.
Oktatási célok A tanulók tudásában és Educational aims Planned changes of the
személyiségfejlődésében tervezett változások, students'
amelyek

a

tanítási-tanulási

knowledge

and

personality

folyamat development, which are the result of a

eredményeképpen valósulnak meg a korszerű teaching-learning process in the processing of
műveltségfelfogást reprezentáló művelődési a cultural subject that represents a modern
anyag feldolgozása során.

cultural concept.

Oktatási módszerek Az oktatási folyamatnak Educational

methods

The

constant,

állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és tanuló repetitive components of the educational
tevékenységének részei, amelyek különböző process, which are part of the teacher's and
célok

érdekében

eltérő

stratégiákba student's activities, are used in different

szerveződve kerülnek alkalmazásra. (Oktatási strategies for different purposes. (Teaching
módszer

az

elbeszélés,

előadás,
a

a

tanulók

magyarázat,
kiselőadásai,

az method is lecture, explanation, narrative,
a lesson

lectures,

discussion,

illustration,

megbeszélés, a vita, a szemléltetés, a projekt, a project, cooperative learning, simulation, role
kooperatív tanulás, a szimuláció, a szerepjáték, playing, playing, homework).
a játék, a házi feladat.)

Oktatási
szempontjai

módszerek
Az

törvényszerűségei,

kiválasztásának Selection of the educational methods

oktatás
az

és

tanulás The rules of education and learning, the

oktatási

célok specifics of educational goals, the contents of

sajátosságai, a tananyag tartalma, a tanulók the curriculum, the different qualities of the
különböző
lehetőségek,

tulajdonságai,
feltételek

a
és

külső
a

tárgyi students, the external objects, the conditions

pedagógus and

the

teacher's

preparation

and
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felkészültsége, módszertani kultúrája.

methodological culture.

Oktatási stratégiák Sajátos célok elérésére Educational strategies A complex system of
szolgáló

módszerek,

eszközök,

szervezési methods, aids, organizational modes and

módok és formák olyan komplex rendszere, forms to achieve specific goals, based on
amely koherens elméleti alapokon nyugszik. coherent

theoretical

Fajtái: célközpontú- és szabályozáselméleti Targeted
stratégiák.

and

foundations.

Controlled

Types:

Theoretical

Strategies.

Olvasd le, hogy mit mondok! A tanár Read my lips The teacher whispers or says a
suttogva vagy teljesen hangtalanul szavakat word without making a sound. Students have
„mond” úgy, hogy szájával megformálja őket. to read the teacher's lips and guess the word.
A tanulóknak le kell olvasni a tanár szájáról, (http://www.eltcommunity.com/elt/thread/205
hogy

milyen

szót

formált

meg. 2)

(http://www.eltcommunity.com/elt/thread/2052
Olvasott szöveg értésének készsége Az egyik Reading skills A set of receptive skills used
nyelvi készség. Célja, hogy a tanulók az when students read and understand a text.
olvasott szöveget minél jobban megértsék. Extensive reading means reading a text,
Beszélhetünk extenzív olvasásról, amelynek a usually at length, and often for pleasure.
célja az olvasott szöveg megértése és élvezése, Intensive reading, on the other hand, means
és amely gyakran a tanulók nyelvi szintjének reading a text and studying detailed aspects of
megfelelő,

hosszabb

szöveg olvasását

is its meaning and its language by doing focused

jelentheti. Ugyanakkor beszélhetünk intenzív activities in order to achieve a study goal.
olvasásról, amelynek célja az olvasott szöveg Two commonly used reading techniques are
megértése és az olvasási készség tudatos skimming, which means rapidly reading a text
fejlesztése a szöveghez kapcsolódó feladatok in order to get the gist or the main idea
segítségével. Gyakran alkalmazott olvasási (reading for global understanding/reading for
technika

az

gyorsolvasás

általános

megértést

(lényegkiszűrő

célzó gist/gist reading), and scanning, which means

olvasás

– reading

a

text

in

search

skimming) és a konkrét információt kereső information

(reading

gyorsolvasás (célzott átfutás – scanning) Az information).

A

olvasás

fejlesztésének

egyik

módja

for

technique

of

specific
specific

used

for

a developing reading skills is jigsaw reading

mozaikolvasás – lásd: mozaik. (Scrivener (see: jigsaw). (Scrivener 2005, Thornbury
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2005, Thornbury 2006, Harmer 2007b).

2006, Harmer 2007b)

Óra szakaszai A tanórák leggyakrabban Lesson stages The most commonly occurring
alkalmazott és az óratervekben is jelölt lépései. steps of a lesson, which are included in the
A tanórákat különféle szakaszokra oszthatjuk, lesson plan. Lessons are often divided into
attól függően, hogy mi a domináns didaktikai three parts: the introduction, the main focus of
mozzanat. Ezen túl beszélhetünk gyakran the lesson, and the ending. We can also talk
alkalmazott feladattípusokról és a jellemző about some common elements of a lesson and
céljukról.

Ilyenek

például

a

bemelegítő their aims, such as warmers and lead-ins at

feladatok, a bevezető és ráhangoló feladatok az the beginning of the lesson, short fillers to fill
órabevezető

szakaszában,

rövid

„kitöltő” in the time slot between two activities,

feladatok az óra feladatai között vagy utána energisers to increase group energy, stirrers to
adódó pluszidő kihasználására, a csoport wake students up, settlers to help students
energiáit

növelő

feladatok,

a

tanulókat calm down, coolers to round the lesson off

„felrázó” feladatok, a tanulókat „lecsendesítő” with a light or fun activity, and reserve
feladatok, valamint az óra végén használt activities to be used if the lesson ends earlier
levezető feladatok és a tartalék feladatok arra than planned. (Harmer 2007a, Clarke 2008)
az esetre, ha a tanulók hamarabb elvégzik az
órai feladatokat, mint azt a tanár tervezte.
(Harmer 2007a, Clarke 2008).
Óramegfigyelés

Más

tanár

tanórájának Classroom

observation

Observing

and

megtekintése, melyet óra utáni megbeszélés, documenting a lesson taught by a colleague, a
közös elemzés követ. A hospitálás legfőbb mentor teacher, or a trainee teacher, which is
célja

a

szakmai

fejlődés,

a

pedagógusi usually preceded by a short information

tevékenységek eredményességének a fokozása. session, and is followed by a longer postAz óramegfigyelésből a megfigyelt tanár és a lesson discussion, in which the lesson
megfigyelő egyaránt tanulhat.

observed is analysed. The main aim of
classroom

observation

is

professional

development and the improvement of one's
own teaching. Classroom observation might
be beneficial for both the teacher observed
and the one observing.
Óravázlat A tapasztalt tanár előkészülete. A Lesson Plan Preparing of the experienced
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mindennapi

munkában

a

leggyakrabban teacher. In the everyday work, the most

használt tervfajta, általában rövid, „informális” commonly used form of the project, it is
emlékeztető,

amelyet

megfontolásai

alapján,

a

tanár,

egyéni usually a short, "informal" reminder that the

a

legjobban

tud teacher can mostly use in his lesson on the

használni az óráján.

basis of individual considerations.

Óravezetés Tanári tevékenység, amelynek Classroom management A series of actions
segítségével a tanár kialakítja és fenntartja a performed by the teacher in order to create the
tanuláshoz

szükséges

feltételeket. conditions in which learning can take place. It

Legfontosabb alterületei: ülésrend és csoport- involves organising seating arrangements and
vagy páralakítások megszervezése, a tanulók work modes, attracting and maintaining
figyelmének felkeltése és megtartása, az students' attention, giving instructions, setting
instrukciók adása, feladatok levezetése, a up activities, managing or modifying timing,
feladatokra szánt idő betartatása és esetleges dealing

with

discipline

problems,

and

módosítása, a közös munkához szükséges responding to the unexpected events of the
fegyelem biztosítása és a váratlanul felmerülő lesson. (Scrivener 2005)
események

kezelése.

(Scrivener

2005)

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker
eso.php?lang=hu
Osztály Az iskolai nevelés és oktatás alapvető Class The basic organizational framework for
szervezeti kerete, az azonos életkorú, ebből school education and the social form of
következően feltételezetten hasonló fejlettségű students of the same age and consequently of
tanulókból

kialakított

szociális

alakzat. similarly

developed

backgrounds.

Key

Alapvető jellemzője a tanulók huzamos és features are the long-lasting and regular
rendszeres

együttléte,

továbbá

az,

hogy cohabitation of students, as well as the fact

folyamatos pedagógusi irányítás mellett a that, in the context of continuous teacher
tanulók többnyire a szervezeti keretben oldják guidance, pupils usually resolve their work
meg munkafeladataikat.
Osztálybontás

Az

tasks within the organizational framework.
intenzívebb

oktatás Class breakup For more intensive education.

érdekében. Az osztályt két vagy több csoportra The class is divided into two or more groups.
bontják fel.
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Osztályozás Az értékelésnek az a módszere, Grading The method of assessment by which
amellyel

a tanulókat

besoroljuk a mért students

are

classified

into

groups

of

teljesítményük értéke szerinti csoportokba. measured product. Allows you to compare
Lehetővé

teszi

a

teljesítmények products. Its purpose is to determine the

összehasonlítását. Célja annak megállapítása, extent to which the learner has met the
hogy milyen mértékben felelt meg a tanuló az required requirements as a result of school
iskolai tanulás eredményeképpen az előírt learning and what has been achieved is
követelményeknek, s amit elért, elegendő-e a sufficient to go further.
továbbhaladáshoz.
Önértékelés

A

tanuló,

pedagógus, Self-evaluation Assessment of the pupil,

pedagógusjelölt, iskola saját teljesítményére, teacher,

teacher's

school,

school's

own

eredményeire, tanulási folyamatára vonatkozó products, achievements and learning process.
értékelése. Az önértékelés alapját sokféle Self-evaluation can be based on a variety of
forrás képezheti (például: portfólió, produktum resources (eg portfolio, product preparation,
elkészítése, vizsgálat), kritériumai lehetnek testing), criteria can be predefined or selfelőre megadottak vagy az önértékelők által evaluated. Self-assessment often includes
kialakítottak. Az önértékelés leggyakrabban strengths and areas to be developed, thus
erősségeket és fejlesztendő területeket is helping to develop the competence of lifelong
tartalmaz, ezzel is szolgálva az élethosszig learning. (MacBeath et al., 2006, Lénárdtartó tanulás kompetenciájának a fejlődését. Rapos 2009)
(MacBeath et al. 2006, Lénárd–Rapos 2009)

for more intensive education.

intenzívebb oktatás érdekében.
Önjavítás A hibát elkövető tanuló kijavítja az Self-correction The student who makes the
elkövetett hibát vagy nyelvbotlást.

mistake, corrects the mistake or slip of the
tongue.

Összefoglalás Az órai momentumok egyike, Summarising Reviewing a teaching unit,
mely

során

a

gyengébb

tanulókkal usually with the aim of highlighting its most

összegeztetjük az óra tartalmát.
Összefoglaló

rögzítés

important points. (Falus 2003)
Új

anyag Summary Recording It usually happens

feldolgozásának a végén, általában az óra when the new material is prossed and
végén rendszerezéssel együtt történik

systematized at the end of the lesson.
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Ötletelés Gyors tempójú, rövid időt igénybe Brainstorming A rapid way of generating
vevő tanulási módszer, amelynek során a ideas that usually takes little time and in
tanulók párban, kisebb csoportokban vagy egy which students collect concepts and/or ideas
nagy csoportban egy témához kapcsolódó related to a larger topic. It can be done in
fogalmakat
(Harmer

és/vagy

ötleteket

gyűjtenek. pairs, small groups, or as one big group.

2007ahttp://btkmetodika.elte (Harmer 2007a)

.hu/ertelmezo_szotar/kereso.php?lang=hu
Párkereső Két összeillő szót, kifejezést, Find your partner A pair-finding mingling
mondatot, képet stb. kell párosítani. A kérdés- activity which can be played with words that
felelet típusú párkeresőben például a tanulók need to be matched, sentences, phrases or
sétálva megkeresik a párjukat. Felolvassák az pictures cut into two, or with questions and
összetartozó kérdéseket és a hozzájuk tartozó answers. For example, in the question-answer
rövid szöveges válaszokat. A feladatot úgy is variation half of the students have questions
lehet folytatni, hogy a tanulók nem csupán on their paper, while the other half have
megkeresik az összetartozó kérdéseket és answers to the questions. Students walk
válaszokat, hanem igyekeznek megjegyezni a around the room and the ones with the
válaszok tartalmát. A feladatot folytathatjuk questions find the student who has the answer
úgy, hogy az újból feltett kérdésre a választ to the question. When they have found each
már a pár másik tagja önállóan mondja el. other, they read out the question and the
Majd

a

kérdést

is

emlékezetből

kell answer to the group. In the next step students

megfogalmazniuk a tanulóknak. Könnyebb with questions have to remember and say the
játszani ezt a játékot, ha a kérdések és a answer without their partner’s help, and
válaszok eltérő színű papíron vannak. Ilyenkor students with answers have to remember and
elég azt mondani, hogy milyen színű papírokat say the question. It is easier to play this game
fordítsanak

befelé

a

tanulók. if the questions and the answers are printed on

(http://www.onestopenglish.com/community/le

different coloured paper, for example, all the

sson-share/extras/mingle/mingle-activities-

questions on green paper and all the answers

find-your-partner-and-circles/145296.article)

on blue. In that case it is enough to say the
colour of the paper that has to be hidden.
(http://www.onestopenglish.com/community/l
esson-share/extras/mingle/mingle-activitiesfind-your-partner-and-circles/145296.article)
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Páros munka Az a munkaforma, amelyben két Pairwork A work mode where two students
tanuló közösen old meg kapott vagy vállalt work together on a task. Pairwork can be used
tanulmányi feladato(ka)t. Sajátossága, hogy az for acquiring new knowledge as well as for
együttműködés

során

kialakuló

kölcsönös applying,

reinforcing,

organizing

and

függési, felelősségi és ellenőrzési viszonyok evaluating previously learnt knowledge. (M.
eredményeként

a

pár

tagjai

között

az Nádasi 2003a, Útmutató 2013)

egymásrautaltság kizárólagos.
Pedagógia Komplex fogalom: a nevelés és az Pedagogy Complex concept: the unity of
oktatás

egysége,

feltételezik

és

„pedagógia”

melyek

kiegészítik

kifejezés

a

kölcsönösen education and education, which mutually
egymást.

A suppose and complement each other. The

szakirodalomban term "pedagogy" is used in the literature in a

kettős értelemben használatos: egyrészt a double sense: on the one hand, the whole
nevelésről

szóló

tudományos

ismeretek scientific

knowledge

on

education

(=

összessége (= neveléstudomány), másrészről a education science) and on the other hand, the
nevelés gyakorlati megvalósulása.

Piac

A

tanulók

hármas

practical realization of education.

csoportokban Market Students work in groups of three.

dolgoznak. A tanár a tananyagot úgy osztja föl, The material to be studied is divided among
hogy minden egyes rész két-két csoportnak the groups in a way that each part of the
jusson. A csoportok a saját anyagrészüket material is given to two groups. After
poszterré alakítják át. Kikötés lehet, hogy az studying their own part, each group makes a
ábrák mellett csak megadott számú szó poster in which they summarize it. The
szerepelhet.

Amikor

készen

vannak

a teacher can determine the number of words

poszterek, egy tanuló a helyén marad, és várja that the groups are allowed to write next to
a hozzá érkezőket, hogy bemutassa a poszter their diagrams and drawings in the poster.
alapján a tananyagrészletet, illetve válaszoljon When the posters have been created, each
a kérdésekre. A másik két tanuló kimegy a group chooses a student who stays in their
„piactérre”, és igyekszik a többi anyagrészről place with the poster, presents it to students
minden információt begyűjteni. A csoporttagok from
visszamennek

a

saját

csoportjukba,

other

groups

and

answers

their

és questions. The other group members go

megtanítják a hiányzó részeit a leckének. Ez around the room - the 'market' - to look at
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után

következhet

számonkérés

a

is.

teljes
(Ginnis

anyagból other posters and to collect as much
2007) information about the different parts of the

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker material as possible. At the end of the
eso.php?lang=hu

activity, all students return to their groups and
teach what they have learnt to their group
mates. The activity can be concluded by
summarizing the material as a whole. (Ginnis
2007)

Piactérfeladat Munkaforma, mely során a Mingling activity A work mode where
tanulók felállnak, és tetszőlegesen választanak students stand up, walk around the room and
egy

maguknak

párt,

akivel

párban choose a partner with whom to discuss a

megbeszélnek valamit. Egy rövid idő elteltével topic. After a short discussion, each student
minden tanuló új párt keres magának, és az új finds a new partner and the new pairs discuss
párok ismét megbeszélnek egy témát, amely the same topic or they can be given a new
lehet ugyanaz, mint az előző, vagy lehet más one. This way students have a chance to talk
is. A tanulók így 5-10 perc leforgása alatt 3-4 to 3-4 other students in about 5-10 minutes.
másik tanulóval tudnak beszélgetni. (Szesztay (Szesztay 2009)
2009)
Preventív tanulásszervezés Olyan megelőző Preventive learning organization Preventive
jellegű tanári tevékenység, mely egyrészt segíti teaching activity that helps to create an
a megfelelő tanulási környezet megteremtését, appropriate
másrészt megelőzi vagy csökkenti a tanulási prevents

or

learning
reduces

environment
the

disruption

and
of

tevékenység során felmerülő, azt megzavaró individual and group problems during the
egyéni,

ill.

csoportos

problémákat.

A learning process. The most important rule:

legfontosabb szabály: mindenkinek mindig everyone should always have a business!
legyen dolga!
Problémaalapú tanulás Módszer, amely egy Problem-based learning A teaching strategy
meghatározott

probléma

megoldásainak that builds the learning-teaching process on

keresése köré építi a tanulási folyamatot. Célja, activities in which learners seek solutions to a
hogy a tanulók kritikai gondolkodását, önálló specific problem. Its aim is to develop
tanulását fejlessze, elősegítse a hétköznapi learners’ critical thinking and autonomous
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problémák és az iskolai tartalmak közti learning skills, as well as to help them
összefüggések

megértését.

kiscsoportokban

zajlik,

A

ezt

a

tanulás understand the connection between everyday
pedagógus problems and educational content. Learning is

facilitálja, támogatja. A probléma általában a done in small groups and it is facilitated by
hétköznapi

életből

származik.

A the teacher. The problem in focus is usually

tanulásszervezés kulcsa a „jó” probléma an everyday one. The key to its success is to
megtalálása,

amely

összetett,

világosan find the 'good' problem, which is a complex

kapcsolódik az oktatás tartalmához, a tanulók one, is related to the educational content and
előzetes tudásához, valamint a tanulókat to learners' prior knowledge, and engages
olvasásra,

kutatásra,

érvelésre,

reflexióra learners in reading, research, argumentation

készteti. (Molnár 2005, Kopp 2013)
Projekt

módszer

A

and reflection. (Molnár 2005, Kopp 2013)

projekt

olyan Project method The project is a task unit

feladategység, amelynek középpontjában a focusing on the individual processing of one
mindennapi

élet

valamelyik

komplex of the complex problems of everyday life:

problémájának önálló feldolgozása áll, menete: project selection, planning (tasks and their
projektválasztás,

tervezés

(feladatok

és implementation), implementation, evaluation.

végrehajtásuk módja), végrehajtás, értékelés. A The widespread methodological solution is
széles körben elterjedt módszertani megoldást recognized as a reform of pedagogy by the
az amerikai reformpedagógiai alkotásaként United States. It is still a basic, widely used
tartják számon.

Napjainkban is alapvető, method for pupils of different types of schools

széles körben használt eljárás a különböző to develop autonomy and responsibility, and
iskola típusok tanulói számára az önállóság és to
felelősségtudat

fejlesztésére,

engage

in

democratic

community

demokratikus behaviors.

közösségi viselkedésmódok gyakorlására.
Projektalapú tanulás Olyan oktatási stratégia, Project-based learning A teaching strategy
amelyben a tanulók önálló tevékenységére that engages students in carrying out a
építve egy komplex témát dolgoznak fel. A complex topic/theme-based task on their own.
projektoktatás

során

a

tanulók

maguk When

doing

project

work,

students

határozzák meg a témát, tervezik és szervezik themselves determine the content of the
meg a tanulás, a munka folyamatát, a témával project, they plan and organize the procedures
való

foglalkozás

módját,

a

munka of their work, the methods they adopt and the

eredményeinek a bemutatását. A pedagógus a presentation of the materials they have
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kereteket teremti meg ehhez, és tanácsadóként created.

The

teacher

establishes

the

a háttérből segít, támogat. (Falus 2003, M. framework for this and helps the students
Nádasi 2003b)

from the background as a facilitator or
counsellor. (Falus 2003, M. Nádasi 2003b)

Projektoktatás

Osztályoktól

független, Project education

feladat-centrikus szervezeti keret, melyben a organizational

It

is a task-centric

framework,

separate

from

tanulók az általuk választott komplex témát classes of project teaching in which students
önállóan dolgozzák föl.

work alone with complex topics of their
choice.

Receptív nyelvi készség A négy fő nyelvi Receptive language skills One of the four
tevékenységnek egyike, mely a recepcióra, a main language activities, based on reception.
befogadásra épül.
Reflexió

Elemző

gondolkodási

folyamat, Reflection A cognitive process and a general

melynek célja a nevelő-oktató tevékenység attitude to teaching which is characterized by
folyamatos

ellenőrzése

és

ezen

alapuló a constant and conscious analysis of one's

fejlesztése, amelyben a pedagógiai gyakorlat az own teaching. Its purpose is to constantly
elméleti

megközelítések

bevonásával monitor and improve teaching - a process in

formálódik és hat vissza rájuk. (Szivák 2003, which the practice of teaching is shaped by
Szivák 2013)

theoretical approaches which, in turn, are
shaped by practice. (Szivák 2003, Szivák
2013)

Rendszerezés Olyan didaktikai tevékenység, Organizing It is a didactic activity that
mely az asszociációs kapcsolatok kiépítésével ensures the integration of knowledge into the
biztosítja

az

ismeretek

rendszerbe

való system

through

the

establishment

of

illeszkedését. A rendszerezés funkciói az association relationships. The functions of
ismeretek

megőrzése,

mobilizálhatósága, systematization

biztosítja az ismeretek különböző helyzetekben mobilization
való alkalmazását. A rendszerezésre az oktatási application
folyamat
szükség.

különböző

szakaszaiban

are
of

of

the

preservation,

knowledge,
knowledge

in

and

the

different

lehet situations. Systematization may be required at
various stages of the educational process.

Rögzítés Az oktatási folyamat mozzanata és Recording The moment of the educational
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didaktikai feladat: az új (tanult) ismeretek process and the didactic task: to consolidate
megszilárdítását

jelenti.

Az

oktatási the new (learned) knowledge. According to

folyamatban való elhelyezkedés szerint a the location of the educational process, three
rögzítés három változatát különböztetjük meg: versions of the recording are distinguished:
elsődleges

rögzítés,

folyamatos

rögzítés, primary

befejező rögzítés. A rögzítés egy nagyobb finishing
anyagrész

átfogó,

minőségileg

szempontok

magasabb

szintű,

capture,

continuous

recording.

recording,

Recording

is

a

szerinti, comprehensive re-negotiation of a larger part
tömörített of the substance, in terms of quality and

formájú újratárgyalása. Fontos a szintézisre qualitatively higher level. It is important to
való törekvés, az alapelvek és általánosítások strive for synthesis, to emphasize principles
kiemelése. Ezek alkotják a tananyag sajátos and generalizations. They form the particular
szerkezetét, fő vázát, aminek a tananyag structure of the curriculum, its main structure,
összefoglalójaként is meg kell maradnia. Ezek which must remain as a summary of the
a

rendszerező

rögzítés

vagy

ismétlő curriculum. These are systematic fixation or

rendszerezés

repetitive systematization

Segíts, hogy megjegyezzem a neved! A tanár Make your name memorable The teacher
minden

tanulót

megkér

arra,

hogy asks the students to decide how they want to

gondolkodjon el azon, hogy hogyan fogja make their first name memorable for the
emlékezetessé tenni a többiek számára a group. The following tips might help students:
keresztnevét.

Ehhez

a

következő

ötletek they can (a) tell the group how their first

adhatók: (a) Elmesélhetjük, hogy miért ezt a name was chosen, they can (b) talk about the
nevet kaptuk. (b) Elmesélhetjük, hogy mi a origin and the meaning of their first name, or
nevünk eredete, jelentése. (c) Mondhatunk egy (c) they can say an adjective which starts with
jelzőt, amely ugyanazzal a betűvel kezdődik, the same letter as their first name and which
mint a keresztnevünk, például: Okos Ottó. Az describes them in any way, for example,
ötletgyűjtés

után

a

tanulók

körben Clever Collin. After some thinking, each

emlékezetessé teszik a nevüket. (Szesztay student

makes

their

name

memorable.

2009)http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szot (Szesztay 2009)
ar/kereso.php?lang=hu
Sétáló gyűjtögetős A tanulók az első lépésben Walking discussion Students collect words
minél

több

példát

gyűjtenek

egyénileg related to a topic in their notebooks. The

valamilyen megadott témakörben a füzetükbe. words and the topic depend on the students'
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Az életkortól és a tananyagtól függ, hogy age and the material they are studying.
milyen példákat kérünk. A gyűjtést végezhetik Students can collect words from dictionaries,
a

tanulók

tankönyvből,

emlékezetből,
más

tárgyak

szótárból, coursebooks of any subject, newspapers, the

tankönyveiből, Internet, or simply by recalling what they

újságokból, internetről. A gyűjtést végezhetik know. They can collect words in the lesson or
az órán vagy otthon. Tapsra elkezdenek sétálni at home. When the teacher claps their hands,
a teremben, majd újabb tapsra megállnak, és students start walking around the room, and
példákat cserélnek egy társukkal. Újabb tapsra on the teacher's next clap they stop and
folytatódik a séta és a szógyűjtés. A játék után exchange words with someone from the
a helyükön megszámolják, hogy ki gyűjtötte group. When the teacher claps again, the walk
össze a legtöbb szót, és felolvassa a listát. A continues in the same way. At the end of the
többiek kipipálják a saját listájukban az game, all students count the words they have
elhangzott szavakat. Majd felolvassák azokat, collected. The student with the most words
amelyek még nem hangoztak el. Lehet will read out their list while the others tick the
egyszerre kétféle típusú szót is gyűjteni, ha ones they hear on their own list. Finally, they
csoportosítva írják a szavakat. (Ginnis 2007)

read out words that have not been read out. It
is also possible to collect two types of words;
in that case students will need to list them in
two separate groups. (Ginnis 2007)

Simon azt mondja, hogy... A játék során a Simon says... A game in which the teacher
tanár utasításokat ad a tanulóknak. Ha az gives instructions to the students. If the
utasítás úgy kezdődik, hogy „Simon azt instruction starts with 'Simon says...' (e.g.,
mondja, hogy...” (például: Simon azt mondja, Simon says touch your nose), students have to
hogy érintsd meg az orrodat), akkor ezt az do as they are told. If the instruction does not
utasítást a tanulóknak végre kell hajtani. Ha az start with 'Simon says...' (e.g., Close your
utasítás nem a „Simon azt mondja, hogy...” eyes), students must not obey it. If a student
kifejezéssel kezdődik (például: Hunyd le a makes a mistake, they are out of the game.
szemed!), akkor az utasítást nem szabad The student who stays in the game for the
végrehajtani. Az a tanuló, aki elrontja, kiesik a longest time without making a mistake is the
játékból. Az a győztes, aki legtovább bent winner. (Ur - Wright 1992)
marad. (Ur - Wright 1992)
Sorakozó Egy rövid játék, párokból vagy kis Line-up A short game to form pairs or small
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csoportokból áll. A tanulóknak megadott groups. Students line up according to some
szempont szerint sorba kell állniuk. Például: a pre-established criteria, for example, by the
keresztnevük

kezdőbetűje

ábécésorrendben,
választanak

a

szerint first letter of their first name in alphabetical

születésnapjuk

egy

melléknevet,

szerint order, by birth date, or by choosing an
amelyik adjective that best describes their feelings and

legjobban kifejezi abban a pillanatban az lining up in alphabetical order according to
érzéseiket, és a melléknév kezdőbetűje szerint the first letter of their adjective. If the line has
állnak ábécésorba. Ha megvan a sor, akkor formed, the teacher can check the order, or
érdemes

ellenőrizni

a

sorrendet,

vagy ask the students to explain their choices for

megkérdezni a tanulókat, hogy ki milyen their adjectives. Students standing next to one
melléknevet választott, és miért. Ezután az another can form pairs, or 3-4 students
egymás mellett álló tanulók dolgozhatnak standing one after the other can form small
párban,

vagy

hármas/négyes

csoportokat groups. (Kagan 2001)

formálhatnak a sorban egymás után álló
tanulók. (Kagan 2001)
Szabad versben A tanulók a megadott váz Free poem Students write a free poem
alapján szabad verset írnak. Az életkortól according to a set of criteria. The criteria
függően különféle vázakat lehet kitalálni. might vary according to the age of the
Például a szófajokat adjuk meg szavanként és students. For example, the teacher can ask the
soronként; a szó toldalékait határozzuk meg; students to use a certain number of words
kérdéseket,

szinonimákat

vagy

ellentétes belonging to a certain word class in each line,

kifejezéseket határozunk meg. (Antalné–Raátz they might tell the students what word2010)

endings some of the words have to have, or
they can give questions to answer or
synonyms or antonyms to be used in the
poem. (Antal - Raátz 2010)

Szakaszos rögzítés Új anyag tárgyalásának Intermittent fixing Units of negotiation of
egységeit,

összefüggő

vissza-vissza

térő

részleteit

ismétlés.

A

követően new

material,

with

recurrent

repetition

szakaszos following related details. Within the batch

rögzítésen belül meg kell különböztetnünk recording we have to distinguish between
szóbeli és írásbeli rögzítést. Az írásbeli verbal and written fixation. Written recording
rögzítést

jelenti

a

tanuló

által

készített is the sketch written by the student, which
50

vázlatírás,

ami

elvezet

a

jegyzetelés leads to the learning of the note. Notebooks

megtanulásához. A jegyzetelés lehet önállóan can be either on their own or through
vagy tanári vezetéssel.

teaching.

A jegyzetelésnek jelentős szerepe van a Notebooks also have a significant role in later
későbbi önálló tanulásban is. A felnőttkori self-study. Sometimes a serious obstacle to
tanulásnak néha komoly akadályozó tényezője, adult learning is when someone can not make
ha valaki nem tud önállóan jegyzetelni vagy a note or sketch on their own.
vázlatot készíteni.
Szakértői

mozaik

A

tanulók

négyfős Crossover groups Students form groups of

csoportokat alkotnak, és a tanár kiosztja az A, four and each student in the group is given
B, C, D jeleket a négyfős csoportoknak one of the first four letters of the alphabet: A,
(háromfős csoportok esetén az A, B, C jeleket). B, C or D. (If there are groups of three, only
Így mindegyik csoportban lesz egy A, egy B, the letters A, B and C are assigned to the
egy C és egy D jelű tanuló. A tanár négy students). This way each group has a student
különböző szöveget ad oda minden csoportnak A, a student B, a student C, and a student D.
úgy, hogy a különböző csoportokban lévő A The teacher gives out four different texts jelű tanulók ugyanazt a szöveget kapják, a B texts A, B, C and D - in such a way that each
jelű tanulók is azonos szöveget kapnak, és ez student A is given text A, and each student B
ugyanígy igaz a C és a D jelű tanulókra. A is given text B, and so on. Students read their
tanulók elolvassák a kapott szövegrészletet, own text, and then all the student As get
majd az azonos betűjelű tanulók összeülnek, és together to discuss their text (text A), or do
megbeszélik az olvasottakat, vagy közösen the task after the text together, all student Bs
oldják meg a kapott feladatot. Ezután minden get together to discuss their text (text B), or
tanuló visszamegy a csoportjába, és megtanítja do the task after the text together, and the
a többieknek a saját feldolgozott anyagát, vagy same for Cs and Ds. When they have finished,
ismerteti a feladatmegoldást. (Kagan 2001, all students return to their original group
Bárdossy

et

al.

2002) forming again a group of four students - A, B,

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker C and D - and they tell the others what they
eso.php?lang=hu

did with students of the same letter. (Kagan
2001, Bárdossy et al. 2002)

Szaktanterem Minden szükséges, ami a

Classroom You can find everything that you

nyelvtanításhoz elengedhetetlen megtalálható a need

for

language

teaching.

Manuals,
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teremben. Kézikönyvek, szótárak, lexikonok, dictionaries, encyclopedias, rules, journals,
szabályzatok,

folyóiratok,

szakirodalom

(tantervek,

módszertani methodological

literature

(curricula,

tankönyvek textbooks, methodological guides). Technical

módszertani útmutatók). Technikai eszközök equipment (overhead projector, headset, video
(írásvetítő,

fülhallgató,

hangfelvételek).

Idézetek

mondatelemzés+

jelölés,

videokazetta, cassette recorder, sound recordings). Wall
a

falon, Quotations, Block Analysis + Annotation,

mondattípusok Sample Types (Table), etc.

(táblázatban) stb.
Szaladgálós szókereső A tanár előre felír (az Running word search The teacher writes 6életkortól függően) 6-12 nehéz helyesírású szót 12 words which are difficult to spell on
szókártyákra. Majd leteszi a szókártyákat separate cards and then scatters the cards all
különböző, jól látható helyekre az osztályban: over the room in places where they are well
a padlóra, az ablakpárkányra, a tanári asztalra, visible, for example, on the floor, on the
a falra stb. A diktálók indulnak szókeresésre. A window sill, on the desk of the teacher, or on
szókártyákat

felemelik,

elolvassák

és the wall. Students work in pairs. The students

megjegyzik a szót, majd visszasietnek a who will dictate the words go around the
párjukhoz. Úgy diktálják le neki, hogy room in search of the cards. They look at the
pontosan megmondják a társuknak, hogyan cards one by one, memorize the word on it, go
kell írni a szót. Az a páros nyer, amelyik back to their partner and dictate it. They can
jegyzetelő tagja legelőször hibátlanul leírja az help their partner with spelling. The pair who
összes szót. A verseny után minden pár finishes first and has the highest number of
ellenőrzi, hogy helyesen írták-e le a szavakat. correctly spelt words is the winner. After the
(Antalné–Raátz

2010)http://btkmetodika. competition all pairs check if their words are

elte.hu/ertelmezo_szotar/kereso.php?lang=hu

correct. (Antal - Raátz 2010)

Szaladgálós tollbamondás A tanár kiragasztja Running dictation Students form groups of
vagy

leteszi

a

lediktálandó

szavakat, three or four, and the teacher sticks as many

szókapcsolatokat, mondatokat vagy szövegeket pieces of paper with some text on it (words,
a terem különböző pontjaira annyi példányban, phrases or sentences) on the wall in different
ahány három- vagy négyfős csoport alakul az parts of the room as the number of the groups.
osztályban. A papírok azonos tartalmúak. Majd All pieces of paper have the same text. The
megmutatja minden diktáló tanulónak, hogy teacher then shows to each group which paper
melyik az ő papírja. A papírok nagyjából is theirs. It is important to arrange the papers
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azonos távolságra, kb. 3 méterre legyenek a in a way that they are at the same distance diktálóktól. A diktálók emlékezetből diktálják approximately 3 meters – from the group who
le a szavakat, mondatokat vagy szöveget. Azt ‘owns’ them. Each group chooses a student
is mondják a társuknak, hogyan kell írni a who will dictate the text from the group’s
szavakat. Addig mennek vissza a papírjukhoz, paper. When the game starts, the student who
amíg le nem diktálnak mindent. Az a páros dictates has to read and memorize the text on
győz,

amelyik

tankönyvből

először
választjuk

elkészül.
a

Ha

a the paper, and then dictate it to their group.

lediktálandó They can help their group with spelling. They

szavakat, mondatokat, szöveget, akkor könnyű can go back to the paper as many times as
ellenőrizni, hiszen a tanulók a verseny után they

wish

until

they

finish

dictating

kinyitják a könyvet, és összehasonlítják azzal, everything. The group that finishes first and
amit

írtak.

(Harmer

2007b) has the highest number of correct words,

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker phrases or sentences is the winner. If words,
eso.php?lang=hu

phrases or sentences are chosen from the
coursebook, it is quite easy to check because
the students can compare what they have
written with the book right after the
competition. (Harmer 2007b)

Személyreszabottság

Olyan

pedagógiai Personalised learning A pedagogical and/or

stratégia, amely minden gyermek és fiatal education policy strategy that ensures the best
egyéni sajátosságaira figyelve biztosítja, hogy possible
képesek

legyenek

optimálisan

development,

performance

and

fejlődni, participation for all children and young

teljesíteni, részt venni az oktatásban. A people in education by paying attention to
tanulókat és szüleiket partnereknek tekintik a their individual characteristics. It considers
tanulásban, „hangot” és választási lehetőséget learners and their parents to be partners in
adnak nekik. A személyre szabottság fontos learning, and it gives 'voice' and the freedom
alapelve

a

tanuló-

és

tanulásközpontú of choice to them. Personalisation and

megközelítéseknek és az adaptív pedagógiának personalised learning are important principles
is. (Miliband 2006, Rapos et al. 2011)

of learner- and learning-centred approaches
and of adaptive pedagogy. (Miliband 2006,
Rapos et al. 2011)

Szemléltetés Oktatási módszer, mely során Demonstration A teaching method which
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aképszerű

gondolkodás

fogalomalkotás

fejlesztése,

megalapozása,

a

a aims to help students see, perceive and

tanulói analyse the different concepts, phenomena or

érdeklődés felkeltése, a gyakorlati alkalmazás processes in the focus of teaching. It develops
bemutatása

történik.

Az

eredményes students’

‘visual’

thinking,

their

alkalmazás feltételei: kapcsolódás a megelőző understanding of abstract concepts and their
anyagrészekhez, strukturált és jól követhető ability to organize previously learnt material.
bemutatás, lényegre irányított figyelem, tanulói It is also appropriate for stimulating students’
aktivitás kiváltása, megfelelő visszacsatolás és interest and helping them apply what they
rögzítés. (Falus 2003)

learnt. (Falus 2003, Útmutató 2013)

Szerepjátszás Olyan szövegalkotási feladat, Role-play An activity in which students are
amelyben a tanulók egy, a valós életben is asked to imagine themselves in an everyday
előforduló szituációba képzelik bele magukat, situation and play a role in that situation. An
és abban eljátsszák az egyik lehetséges important teaching aid used in a role-play
szerepet. A szerepjáték gyakori kelléke a activity is a role-card, which includes
szerepkártya, amely kiegészítő információkat additional information about the role, for
tartalmaz a szerepre vonatkozóan, például: a example, the feelings, intentions and ideas of
szereplő hangulata, szándékai, gondolatai, más the character, and their relationship with other
szereplőkhöz való viszonya. (Harmer 2007a)

characters in the situation. (Harmer 2007a)

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker
eso.php?lang=hu
Szimuláció a szerepjáték és a játék Olyan Simulation An activity in which students are
oktatási módszerek, amelyekben a tanulóknak asked to imagine themselves in an everyday
belee

kell

élniük

magukat

különböző situation and play a role in that situation.

mindennapi szítuációkba és eljátszani azt.
Színkereső Egy csoporton belül más-más Find your colour Students read a text and
színű

lapon

ugyanahhoz

a

szöveghez then form groups. Each group is given

különböző feladatok olvashatók. Az azonos questions on the text, and each question is
színű feladatot választó tanulók csoportokat printed on a paper of a different colour. Each
alkotnak, és megoldják közösen a feladatot. student chooses a question, and students
Majd

visszamennek

a

csoportjukhoz,

és choosing the same question (i.e., the same

megbeszélik a megoldást. Ezt a feladatot el colour) form a new group to discuss their
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lehet végezni párban is két-két feladattal, answers. After that they go back to their
kétféle színű kártyával. Ilyenkor az azonos original group and share the answers they
színű

párok

beszélik

meg

a

feladatot. have discussed. The activity can be done in

(Antalné–Raátz 2010) http://btkmetodika.elte. pairs, too, each pair having one piece of paper
hu/ertelmezo_szotar/kereso.php?lang=hu

with two questions to answer. This time pairs
with papers of the same colour get together
and discuss their answers. (Antal - Raátz
2010)

Szituációnak megfelelő nyelvhasználat Az Appropriacy An important criterion for
idegennyelv-tanulás és -tudás értékelésének assessing language learning and knowledge,
egyik

fontos

kritériuma,

fejlesztése

az and, at the same time, developing learners'

idegennyelv-tanítás egyik alapvető célja. Ezt a appropriacy is one of the main tasks of
célt

a

tanulók

akkor

érik

el,

ha foreign language teaching. Language learners

nyelvhasználatuk megfelel a kommunikációs are said to use the foreign language
szituáció kulturális és szociális szabályainak és appropriately when their use of the language
a kommunikációban részt vevők elvárásainak. conforms to the cultural and social rules of
(Thornbury 2006, Harmer 2007a)

the communicative situation as well as to the
expectations of the participants in the
communicative exchange. (Thornbury 2006,
Harmer 2007a)

Szummatív értékelés A tanultak ellenőrzése, a Summative assessment A way of concluding
tanulói teljesítmények kategóriákba (például a period of learning in order to check what
osztályzat, pontszám) sorolása, minősítése. A learners have actually learnt and to assess
közoktatásban

a

szummatív

értékelés their performance with the help of certain pre-

funkcióját tölti be például a témazáró dolgozat, specified categories or scales (e.g., marks and
a félévi és évvégi tantárgyi osztályzatok, a scores). Examples for the different tools used
közép- és emelt szintű érettségi. A szummatív in summative assessment in Hungarian public
értékeléshez gyakran kapcsolódik a szelekció education include unit tests, end-of-term and
funkciója is (például felsőoktatási felvételi), end-of-year marks, and the matura exam at
ezért különösen fontos arra figyelni, hogy a intermediate and advanced level. As in some
szummatív értékelés egyértelmű, előre látható, cases summative assessment might be used as
objektív

kritériumok

alapján

történjen. a basis for selection, (e.g., admission to higher
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(Scriven 1967, Golnhofer 2003, Ur 2012)

education), it is very important to do it
according to a clear and objective set of
criteria, which is known to the learners well
before the assessment takes place. (Scriven
1967, Golnhofer 2003, Ur 2012)

Találj valakit, aki...! A tanulók kapnak egy Find someone who...Students receive a
feladatlapot, melyen „Találj valakit, aki ....” handout with statements starting with 'Find
kezdetű mondatok vannak. Például: ...nyáron a someone who...', and ending in different
tengernél

nyaralt.

...szereti

a

macskákat. ways, for example, ... who spent their summer

...hetente sportol, stb. A feladatlapjaikkal holidays by the sea; ... likes cats; ... does
körbejárnak, és megpróbálnak találni valakit, sports every week, and so on. Students go
akire igaz valamelyik állítás. Ehhez kérdéseket around the room and try to find someone who
tesznek

fel

egymásnak.

Ha

valamelyik will answer 'yes' to one of the questions. In

társuktól igenlő választ kapnak, akkor annak a order to find someone, they need to ask each
társuknak a nevét leírják a feladatlapjukra az other. When they have found someone who
állítás mellé. Ha minden állításhoz találtak egy says 'yes' to a question, they note down their
nevet (vagy a csoportból már többen is találtak name and go on to question someone else.
nevet az összes állítás mellé), a tanár leállítja a When they have all found at least one name
játékot, és a tanulók beszámolnak egymásnak for each statement or when some of the
néhány dologról, amit a játék során egymásról students in the group have found a name for
megtudtak. (Klippel 1983, Ur - Wright 1992)

each statement, the teacher stops the game
and the students share some of the things they
have learnt about each other. (Klippel 1983,
Ur - Wright 1992)

Tanárközpontú (megközelítés) A pedagógiai Teacher-centred A pedagogical approach
munka tervezése, szervezése és értékelése and practice with a focus on the teacher's
során a tanári tevékenység és irányítás, actions and control in the process of planning,
valamint a tantárgyi célok és tartalmak állnak a managing and assessing teaching as well as
középpontban. E pedagógiai megközelítés és on the subject specific attainment targets and
gyakorlat nem biztosítja minden egyes tanuló the teaching content. It does not ensure active
számára az aktív, megértésre törekvő tanulási learning and a deeper understanding for all
folyamatot. (Kálmán 2013)

learners. (Kálmán 2013)
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Taneszköz
médium,

Információhordozó
a

tanítás-tanulás

oktatási Teaching aids It is an aid that can be used in

folyamatában the process of teaching and learning to help

felhasználható, az oktatás céljainak elérését achieve
segítő

tárgy.

A

taneszközök

háromdimenziós,

the

goals

of

education.

The

felosztása: distribution of teaching materials is three-

nyomtatott

és dimensional,

printed

and

educational

oktatástechnikai eszközök. A taneszközök technology. The features of the teaching
tulajdonságai:

dokumentumszerűség, materials: documentality, manipulation and

manipulálhatóság és sokszorozhatóság.

duplication.

Taneszközök Olyan anyagok, könyvek vagy Teaching materials and teaching aids
kiadványok,

amelyek

folyamathoz
feladatokat,
megértést
táblázatok,

a

tanulási-tanítási Various resources, such as books and other

szükséges

szövegeket, publications, containing all the important

valamint
elősegítő

szemléltető
eszközöket

diagramok)

és

a texts, exercises and visual materials (pictures,

(képek, tables, diagrams) that are used in the

tartalmaznak.

A teaching-learning

process.

An

important

tananyagok egyik leggyakoribb megjelenési group of commonly used teaching materials is
formája a publikált tankönyv, munkafüzet és published
szótár, egy másik jelentős része a tanításban dictionaries;

coursebooks,
the

other

workbooks,
important

and
group

használt kiegészítő anyagok, például a tanítási includes all the supplementary materials used
ötleteket
autentikus

tartalmazó
kiegészítő

forráskönyvek,
anyagok

az in teaching, such as resource books, authentic

(újságok, materials (newspapers, magazines, books, e-

magazinok, könyvek, e-könyvek), az interneten books), exercises and tasks from the Internet,
talált feladatok, illetve saját ötletek alapján and

materials

created

by

the

teacher

összeállított kiegészítő anyagok (feladatlap, (worksheets, handouts). Teaching aids, that is,
kiosztmány). A taneszközök között fontos the different objects used in the teachingmegemlíteni a táblát, az interaktív táblát, a learning process, involve boards (black or
számítógépet, a szókártyákat, a képeket,a white),

interactive

white-boards

(IWBs),

diasorozatokat, a tanításhoz használt tárgyakat computers, flashcards, pictures, slideshows,
(valódi tárgyak) és az egyre gyakrabban realia (real objects), and some of the most
használt

mobileszközöket

MP3-as

lejátszók,

(mobiltelefonok, widespread mobile or handheld devices, such

kamerák,

táblagépek, as mobile phones, MP3 players, cameras,

laptopok, e-könyv olvasók). (Harmer 2007b, tablets, laptops and e-readers. (Harmer 2007b,
Ur 2012)

Ur 2012)
57

Tanév végi rögzítés Az egész évben tanult Recording At the end of the academic year
tananyagra vonatkozó ismétlés és rendszerezés repeating and organizing the whole year
órasorozatban.
Tanítás

round in a series of lessons.
pedagógus

A

célirányosan Teaching The teacher's targeted activities of

megvalósított tervező, szervező, szabályozó és planning,

organizing,

regulating

and

értékelő tevékenysége. Mindig egy bizonyos evaluating. Always planning, regulating and
jól

meghatározott

tanulás

tervezése, evaluating a certain well-defined learning. It

szabályozása és értékelése. Magában hordozza also carries the sub-functions of school
az iskolai tanítás részfunkcióit is. Összefügg az teaching. It is related to self-knowledge önismerettel – milyen feltételek szükségesek what conditions are needed to make my
ahhoz, hogy a tanulásom eredményes legyen. learning successful. Resting brain, motivation.
Pihent agy, motiváltság.
Tankönyv Évszázadok óta a legismertebb, Textbook For centuries, the best-known, still
mindmáig a legfontosabb, nyomtatott iskolai the most important, printed school curriculum
taneszköz, amely elsősorban a diákok tanulási designed primarily to help student learning
tevékenységét hivatott segíteni, de fontos activities, but also an important tool for
segédeszköz

a

pedagógusok

számára

is. teachers. In content terms, the textbook is

Tartalmi vonatkozásban a tankönyv egy-egy defined in a subject curriculum, usually. it
tantárgy tantervben meghatározott, általában. includes a curriculum for one academic year
egy tanévre szóló tananyagát tartalmazza with scientifically well-founded, accepted
tudományosan

megalapozott,

tényanyaggal,

nevelési

elfogadott facts, educational tasks, pursuit of regularity

feladatokat

is and completeness. From a methodological

megvalósítva, rendszerességre és teljességre point of view, the textbook is characterized by
törekedve.
tankönyvre

Módszertani
a

szempontból

pedagógiai

a pedagogical

awareness,

psychological

tudatosság, groundwork and methodological culture. To

pszichológiai megalapozottság és módszertani create it is language-stylistic purity, clarity,
kultúra jellemző. Megformálására pedig a communication diversity and consistency
nyelvi-stiláris

tisztaság,

a

világosság,

a (text and image coexistence), as well as

kommunikációs változatosság és az összhang aesthetic appeal. Requirements for printing
(szöveg és kép együtthatása), valamint az work
esztétikus,

vonzó

küllem.

A

include

easy-to-read,

easy-to-read

nyomdai printing, durability and affordable, moderate
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kivitelezés

követelményei

közé

tartozik price. Workbooks, text collections, examples

továbbá az igényesen egyszerű, jól tagolt, and other aids can be considered as textbooks,
könnyen olvasható nyomtatás, a tartósság és az which are inseparably linked to a textbook
elérhető,

mérsékelt

tekinthetők

az

ár.
olyan

Tankönyvnek and, on the other hand, an essential textbook
munkafüzetek, role is added to the textbook.

szöveggyűjtemények,

példatárak

segédletek

amelyek

egyrészt

hozzátartoznak

egy-egy

is,

elválaszthatatlanul
tankönyvhöz,

másrészt

és

más

nélkülözhetetlen

tankönyvi szerepet betöltve felkerülnek a
tankönyvjegyzékre.
Tanmenet A tanítás-tanulás menetének egy Syllabus A year plan for teaching a specific
tantárgyra vagy műveltségi területre, egy subject to a specific grade/class. Based on the
tanulócsoportra és rendszerint egy tanévre attainment

targets

in

the

curriculum

vonatkozó, a tárgyat tanító pedagógus által framework, it defines and distributes a year's
történő

írásos

megtervezése.

E teaching content while building on the

dokumentumban meghatározza és elosztja az characteristics of a class and its learners, and
éves tananyagot, épít az adott osztály, tanulók it creates the opportunity for the concentration
sajátosságaira, lehetőséget teremt a tantárgyi of subjects, that is, it suggests how to
koncentrációra – azaz a más tantárgyakkal való establish

links

between

their

content.

tartalmi kapcsolat megteremtésére. (Kotschy (Kotschy 2003)
2003)
Tanórai
amelyeket

kérdések

Azok

a tanórán

a

a tanár

kérdések, Pedagogical questioning Questions asked in
feltesz

a the lesson, usually by the teacher, in order to

tanulóknak a szóbeli kommunikáció beindítása trigger and maintain oral communication in
és

annak

kérdések
eredményes

fenntartása
emiatt

céljából.

A

kulcsfontosságúak

tanórai

tanári the classroom. Pedagogical questions have,
az therefore, a key role in shaping effective

kommunikáció classroom communication, and the teacher

kialakításában, és a tanárnak fontos tisztán needs to see clearly what type of responses
látnia, hogy milyen válaszok érkezhetnek a the different types of questions will elicit. The
különböző típusú kérdésekre. A leggyakrabban most commonly used types of questions are
alkalmazott

kérdéstípusok:

(a) zárt végű the following: (1) closed-ended/closed/skinny

kérdés, amelyre általában egy helyes válasz questions which usually have a single right
59

adható, (b) nyílt végű kérdés, amelyre többféle answer, (2) open/fat questions which elicit
helyes válasz adható a rövidtől egészen a many possible answers ranging from shorter
hosszú válaszokig, és amelyek segítségével a ones to longer ones, and which provide
tanulók

kifejthetik

véleményüket, chances for students to express their ideas, (3)

gondolataikat, (c) (tudást vagy értést) ellenőrző display questions to check if students know
kérdés, amelyre a tanár tudja a választ (például: the material and to which the teacher knows
Mikor kezdődött a második világháború?, és the answer (e.g., When did the Second World
(d) valódi (kommunikációs értékű) kérdés, War begin?), and (4) genuine questions which
amelyre a tanár nem tudja a választ (például: are authentic communicative questions and to
Hányan hiányoznak ma?, Melyik szereplőt which the teacher does not know the answer
érzed

a

leghitelesebbnek?).

További

két (e.g., How many students are absent today?,

gyakran alkalmazott kérdéstípus az (e) olvasott Which character do you find the most
vagy hallott szöveg értését ellenőrző kérdés és credible?).

Two

a (f) fogalomértést ellenőrző kérdés, amely az question

types

idegen nyelv tanításában új szókincs vagy questions

to

more

frequently

used

are

(5)

comprehension

check

if

students

have

nyelvtani szerkezet jelentésének megértését understood a reading or a listening text, and
ellenőrzi.

(Ur (6) concept checking questions (CCQs) to

2012)http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szot check if students have understood the
ar/kereso.php?lang=hu

meaning of a new word or a grammatical
structure. (Ur 2012)

Tanterv A nevelés és hangsúlyosan a tanítás- Curriculum A pedagogical document as well
tanulás teljes iskolai időtartamra szóló terve. as a tool for controlling and implementing
Egyrészt pedagógiai dokumentum: az iskolai educational

policies.

As

a

pedagogical

műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra document it includes general pedagogical as
és

az

iskola

oktatásirányítás
Pedagógiai
tartalmazza

között.

Másrészt

szabályozási

megközelítésben
az

általános

az well

as

subject

specific

objectives,

eszköze instructional content, the organisation of
a

tanterv instructional content, requirements, and in

pedagógiai, some cases the ways of managing learning,

tantárgypedagógiai célokat, a tananyagot, a methods, materials and evaluation procedures.
tananyag

elrendezését,

az

elsajátítás Its controlling role in educational policy

követelményeit és néha a tanulásszervezés making can be proved by the fact that a
módját, módszereket, taneszközöket, valamint centralised educational policy advocates and
az értékelés módját. Az oktatásirányítás hatása empowers

central

curricula,

while

a
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elsősorban abban érhető tetten, hogy a decentralised educational system gives more
centralizált (központosított) oktatáspolitika a scope to local school curricula. According to
központi

tanterv

megerősödését

hozza the

complexity,

structure,

pedagogical

magával, míg a decentralizált oktatási rendszer approach and the function a curriculum has in
a helyi, iskolai tantervek erősödésével jár. A educational

policy

tanterv tartalmi komplexitása, strukturáltsága, differentiate

between

pedagógiai

megközelítése

oktatásirányítás

jellege

és

szerint

making,

we

several

can

types

of

az curricula. The most common of these are the

különböző core curriculum, the curriculum framework,

műfajok alakultak ki, a leggyakoribbak ezek and the syllabus. (Báthory 2000)
közül az alaptanterv, kerettanterv, curriculum.
(Báthory 2000)
Tanulás

A

tanuló

tudatos

és

aktív Learning The student's conscious and active

közreműködése az oktatás folyamatában. Az involvement in the education process. The
elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasságok és acquisition
készségek

elsajátítása,

kialakulása,

meghatározott

a

of

theoretical

and

practical

képességek knowledge and skills, the development of
viszonyulások, abilities,

the

development

of

specific

érzelmi és akarati tulajdonságok fejlődése, relationships, emotional and willful qualities,
magatartásformálódás.

behavioral formation.

.
Tanulási eredmény Azt jelöli, hogy a tanulási Learning outcome An indicator of what
folyamat végére, a tanulónak mit kell tudnia, students having performed certain learning
mire

kell

erőteljesen

képesnek

lennie.

kapcsolódik

A
a

fogalom activities can or should be able to do by the
tanuló-, end of a learning process. It is strongly

tanulásközpontú megközelítéshez, és gyakran connected to learner- and learning-centred
kompetencia formájában fogalmazzák meg approaches, and is often formulated in the
őket. (Kennedy 2007)

form of competences or 'Can do' statements.
(Kennedy 2007, MKKR 2012)

Tanulási környezet Azt az oktatási formát Learning environments The form in which
jelöli, amelyben a tanár és a tanulók az oktatás teachers and learners meet and communicate.
során találkoznak és kommunikálnak.
Tanulási motiváció Az egyén önszabályozó Learning motivation It is the part of self61

folyamatainak

része,

amelyben

a

tanuló regulatory processes of the individual, in

(metakognitív, metamotivációs és viselkedési which the learner (active in metacognitive,
szempontból) aktív részese saját tanulási metamorphic and behavioral) is an active part
folyamatának. Ez a tanuló által meghatározott of his / her own learning process. This process
folyamat önszabályozó interakciókon keresztül defined by the student it is realized through
valósul meg.

self-regulatory interactions.

Tanulási motivációszintjei Külső (extrinsic) Learning

motivation

levels

External

motiváció = a tanulás eszköz egy külsődleges (extrinsic) motivation = the learning tool to
cél elérése (jutalom elnyerése vagy büntetés achieve

an

external

goal

(reward

or

elkerülése) érdekében. Presztízsmotiváció = a punishment). Prestige Motivation = Learning
tanulást belső én-érvényesítő tendenciák és is influenced by internal self-validating
külső versenyhelyzetek befolyásolják. Belső tendencies and external competition. Intrinsic
(intrinsic) motiváció = a tanulás érdeklődésen, motivation = learning is based on interest and
kíváncsiságon alapul. Beépült (internalizált) curiosity. Integrated (internalized) motivation
motiváció = a tanulás erkölcsi kötelességgé = learning becomes a moral duty.
válik.
Tanulási

stílusok

Az

egyénre

jellemző Learning styles

The way of learning

tanulási mód. A különböző tipológiák ki characteristic to the individual learner. The
szokták emelni, hogy (a) a tanuló milyen different typologies emphasize (1) which
érzékszervi észlelés révén tanul szívesen, preferred sensory system a learner best
amely alapján elkülönítik az auditív, vizuális, responds to, and, based on this, they make the
kinesztetikus tanulókat; azt, hogy (b) inkább distinction between auditory, visual and
egyénileg vagy társas környezetben szeret kinaesthetic learners, (2) if a learner prefers
tanulni; valamint azt, hogy (c) reagálási learning alone or by interacting with other
módjukban

inkább

reflektívek.

A

impulzívak,

kognitív

illetve learners, and (3) if a learner is impulsive or

megközelítésű reflective when reacting to different stimuli.

modellek közül érdemes kiemelni (d) Kolb Among the different cognitive models, it is
megközelítéseit, aki az információ felvétele important to note (4) Kolb's approach, which
szerint

konkrét

és

absztrakt,

az makes the distinction between concrete and

információfeldolgozás módja szerint pedig abstract learners based on how they perceive
aktív és reflektív kategóriákat különített el, és a information, as well as active and reflective
tanulási stílusokat összefüggésbe hozta a learners

based

on

how

they

process
62

szívesen tanult tantárgyakkal, szakterületekkel. information. Kolb also found a relationship
Újabb tendencia, hogy az egyéni tanulási between learning styles and the subject
stílusnál is inkább azokra a sajátosságokra learners like studying. A new tendency in the
helyezik a hangsúlyt, amelyek változtathatók, study of learning styles is to focus on
fejleszthetők.

Például

jellemzőkre,

mint

olyan

a

metakognitív characteristics that can be developed, for

jellegzetes

tanulási example, on metacognitive characteristics,

nézetekre (például a tanulás mint reprodukció such as learners' beliefs about learning (e.g.,
vagy tudáskonstruálás), valamint a tanulást learning as the reproduction of knowledge vs.
szabályozó

stratégiákra

(például

külső, learning as the creation of knowledge), or

oktatótól várt szabályozás vagy belső, a tanuló learners' strategies to control their own
által irányított tanulás). (Szitó 1987, Kálmán learning (e.g., external control, when learning
2006,

Lukács is expected to be controlled by the teacher vs.

2006)http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szot internal control, when learning is controlled
by the student themselves). (Szitó 1987,

ar/kereso.php?lang=hu

Kálmán 2006, Lukács 2006)
Tanulási törvények A tudományosság, a Learning

laws

Science,

motivation,

motiválás, az aktivizálás, az érthetőség, a activation, clarity, gradualness, regularity,
fokozatosság,

a

rendszeresség,

a persuasion,

durability,

differentiation,

szemléletesség, a tartósság, a differenciálás, a feedback and reinforcement.
visszacsatolás és a megerősítés elve.
Tanuló- és tanulásközpontú (megközelítés) Student-centred A pedagogical approach and
A tanulók igényeire, motivációira, előzetes practice that draws on learners' individual
tudására építő, a diákok aktív, megértésre needs, motivation and prior knowledge, and
törekvő, tanulási tevékenységeit, választási emphasizes their active learning with a focus
lehetőségeit

hangsúlyozó

megközelítés

és

pedagógiai on a deeper understanding and the freedom to

gyakorlat.

A

tanulás make their own choices. When planning,

tervezésében, szervezésében és értékelésében a managing, and assessing learning, it puts
diákok

önállóságát

és

felelősségvállalását learner autonomy and responsibility in the

állítja a középpontba. E megközelítés érhető centre. This approach underlies adaptive
tetten többek közt az adaptív pedagógiában, a pedagogy,
problémaalapú

tanulásban,

tanulásban,

projektoktatásban.

a

a

kooperatív cooperative

problem-based
learning

and

learning,
project-based

(Kálmán learning. (Kálmán 2013)
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2013)
Tanulói autonómia A tanuló lehetőséget és Learner autonomy An educational objective
támogatást

kap

az

önálló as well as the means of education. The student

tevékenységvégzéshez, ahhoz, hogy tudatosan is given the opportunity and support to
irányíthassa

a

tanulását,

reflektálni

annak

megtanuljon implement activities independently in order to

eredményességére, consciously take control of their own learning

felelősséget tudjon vállalni saját tanulásáért, process, to learn to reflect on its effectiveness,
együtt

tudjon működni

a tanulás

során to be able to take responsibility for their own

másokkal, a tanulással kapcsolatos szabályokat learning, to cooperate with others and to
és normákat be tudja tartani. A fogalom a conform to the rules and norms of the
tanuló- és tanulásközpontú megközelítésben learning environment. The concept is given a
kap lényeges szerepet. (Gaskó 2010)

special role in student- and learning-centred
approaches. (Gaskó 2010)

Tanulói kiselőadás A beszédfejlesztés egyik Student presentation One of the most
hatékony módja, amelynek során a tanuló effective ways of developing speech, whereby
önállóan

kifejt

egy

témát

kiselőadás the learner independently develops a topic in

formájában, előzetes felkészülés alapján. A the form of a lecture, based on preliminary
közlés nem a tanártól, hanem a tanulótól preparation. The communication is not from
származik.

Alkalmazására

csak

felsőbb the teacher but from the student. It can only

osztályokban kerülhet sor. Eredményessége a be applied in higher classes. Its success
tanár

alapos

felkészítő

munkáján

múlik depends on the teacher's thorough preparatory

(élmény, tapasztalat, kutatómunka, forma, work (experience, research work, form,
előadás stb.)

performance, etc.)

Társjavítás Az egyik tanuló kijavítja a másik Tailoring One student corrects the mistake or
által elkövetett hibát vagy nyelvbotlást.
Tartalmi

szabályozás

A

incorrect speech of the other students.

pedagógiai Content

regulation

Pedagogical

fejlesztésnek, hangsúlyosan a tanítás-tanulás development, particularly the regulation of
kötelező

érvényű

tartalmának

és mandatory contents and requirements of

követelményrendszerének központi vagy helyi teaching, teaching at central or local level.
szinten történő szabályozása.
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Teamoktatás Két vagy több osztály számára Team educationThe teaching is organized for
szervezett közös tanítás, melyet a hasonló two or more classes followed by a small
elsajátítási szinten levő tanulókkal történő group with pupils at the same level. It requires
kiscsoportos foglalkozás követ. A tanárok intensive cooperation between teachers.
intenzív együttműködését követeli meg.
Telefon Egy tanuló jelképesen fölveszi a Telephone A student in the group pretends
telefont, és elkezd beszélni az egyik jelen lévő they’ve picked up the phone and starts talking
társáról. Csupa olyan dolgot mond, amelyről a to another student in the group. They have to
hívott fél magára ismerhet. Amikor valaki say things from which the other students can
rájön, hogy róla van szó, felveszi a telefont, guess who they are talking to. When someone
vagyis jelzi, hogy megkapta az üzenetet. Utána in the group realizes that the phone call is for
ő kezd el beszélni valaki másról. (Antalné– them, they pick up the phone and indicate that
Raátz 2010)

they have received the message. Then they
start talking on the phone to someone else in
the group. (Antal - Raátz 2010)

Tematikus terv A tanulás tervezése A Unit plan The level of planning between the
pedagógus tervező munkájában a tanévet year syllabus and the lesson plan, which aims
átölelő tanmenet és az egy órára vonatkozó to ensure a smooth flow between the
óravázlat közti tervezési szint, amely segíti az individual lessons and to provide coherence
órák egymásra épülésének, az órák közti for a whole unit of teaching. It specifies how
koherencia megteremtését. Viszonylag zárt, to teach a unit which is quite closed and has
többnyire

összefüggő

tananyagrész,

téma one topic in its focus, and which usually takes

feldolgozási terve, ami általában 4-8 óra vagy 4 to 8 lessons, or 1 to 2 weeks to teach. The
1-2

hét

időtartamú.

A

tematikus

terv unit/thematic plan can include the aims of

tartalmazhatja a téma tanításának céljait, teaching the unit, the competences to be
fejlesztendő kompetenciákat; az egyes órákra developed, the teaching content for the
lebontott tananyagot; a témán belül a tanulás- individual lessons, the teaching and learning
tanítási stratégiáját, lépéseit; a szervezési strategies to be adopted, the steps of teaching
módokat; a differenciálás lehetőségeit; az the unit, the work modes, the possible ways of
alkalmazandó

módszereket,

eszközöket;

a differentiation, the methods and teaching aids

tanulói munka, teljesítmény értékelését. Az used, and the methods of assessing students'
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idegen nyelv tanításában a tematikus terv performance. In foreign language teaching the
inkább formai egységet jelent, egy lecke unit/thematic plan often means the plan of
tervének felel meg. (Hunyady – M. Nádasi teaching a coursebook unit. (Hunyady – M.
Nádasi 2000, Kotschy 2003)

2000, Kotschy 2003)

Teszt A tanulás értékeléséhez használt mérési Test An assessment tool used to evaluate
eszköz, amely informálja a tanárt és a tanulót a students' knowledge or performance and to
tanuló

tudásszintjéről.

A

leggyakrabban inform the teacher and the students about it.

használt teszttípusok a (a) nyelvtudás általános In foreign language teaching various test
szintjét mérő teszt, (b) egy hosszabb időszak types are used - each one for a different
alatt

–

például

egy

tanév

vagy

egy purpose. The most commonly used ones are

nyelvtanfolyam elvégzése után – tanult anyag the following: (1) a proficiency test to
elsajátítását mérő teszt, amelyet gyakran evaluate students' overall knowledge; (2) an
„kilépő” tesztnek is nevezünk, (c) egy rövidebb achievement

test

to

measure

students'

időszak alatt – például egy tankönyvi fejezeten progress in relation to the syllabus over a set
belül – tanult anyag elsajátítását mérő teszt és a period of time, such as a term or a course; it is
(d)

csoportbeosztást

meghatározó

teszt. sometimes referred to as an exit test; (3) a

(Harmer

progress test to measure students' progress

2007b)ttp://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szot during a shorter period of time; it is often
ar/kereso.php?lang=hu

administered when finishing a coursebook
unit; and (4) a placement test to place students
in groups of the appropriate level. (Harmer
2007b)

Többnyelvű csoportA csoport résztvevőinek

Multilingual group The participants of the

anyanyelve különböző.

group have different languages

Történetmesélés képekkel A tanár különböző Chain story telling with pictures The
képeket tesz egy asztalra, és minden tanuló teacher puts pictures on a desk and each
választ magának egyet, amelyik kapcsolódik student picks one which reminds them of a
egy múltbeli élményéhez, vagy egy vele memorable experience, a past event in their
megtörtént

esetre

emlékezteti,

barátjával/családtagjával

vagy

megtörtént

egy life, or a story about a friend or a family
estre member. Students then find a partner, tell

emlékezteti. Ezek után minden tanuló keres them what the picture reminds them of, and
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magának egy párt, akinek megmutatja a listen to their partner's story. After that the
választott képet, és elmeséli, hogy mire two students exchange pictures and find
emlékezteti. Ezt követően a párja teszi meg another partner from the group to talk to. It is
ugyanezt. Az elmesélés után a párok képet very important that students tell each other
cserélnek, majd mindenki új párt keres whose story they are telling. After talking to a
magának, akinek elmeséli a korábban hallott second partner, students swap pictures again,
történetet. Fontos, hogy a tanulók minden move on to find a third partner, and tell them
esetben mondják el egymásnak azt is, hogy the story they have just listened to. At the end
kinek a történetét mesélik. A két történet of the game, the teacher might ask some of
elmesélése után a pár ismét képet cserél. Ez így the students to share the picture and the story
folytatódik néhány párcsere erejéig. A végén they saw and heard from their last partner.
néhány tanulót megkérhet a tanár, hogy (Moreira 2009)
mutassa meg az egész csoportnak, hogy melyik
kép került hozzá az utolsó páros mesélésben, és
mesélje el a történetet, amit a párjától hallot.
(Moreira
2009)http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szot
ar/kereso.php?lang=hu
Tudás

Olyan

ismeretek

rendszerének

a Knowledge

Possessing

a

system

of

birtoklása, amelyben az ismeretek egymásra knowledge in which knowledge is built on
épülnek,

és

egymással

meghatározott one another and has a specific relationship.

kapcsolatban vannak. A tanulás egymással Learning to acquire understanding of a
szükségszerű

kapcsolatban

álló

ismeretek specific system of knowledge that is essential

meghatározott rendszerének megértés alapján to each other. Another criterion of knowledge
történő elsajátítása.A tudás másik kritériuma, is to not only recall it, but also to apply it in
hogy ne csak felidézni, hanem alkalmazni is different

situations

to

solve

different

tudjuk különböző helyzetekben, különböző theoretical and practical tasks. This is
elméleti és gyakorlati feladatok megoldására. particularly

important

when

developing

Ez a szakmai tudás kialakítása esetében professional knowledge.
különösen fontos.
TudatosításA tanár segít a tanulóknak új Awareness raising A teaching method by
ismeretek

felfedezésében

vagy

ismeretek

felidézésében,

és

korábbi which the teacher helps learners discover new
amelynek knowledge or reflect on already existing
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eredményeképpen a tanulók az így megtalált knowledge, and as a result of which learners
ismereteket

tudatosítják

önmagukban. gain

(Thornbury 2006)

a

deeper

understanding

of

that

knowledge. (Thornbury 2006)

Ülj le! Olyan játék, amelyben a tanár „Ülj le You can sit down if...You can sit down if...: a
ha...”

kezdetű

tanulóknak

mondatokat

(például:

Ülj

ad

az

álló game in which the teacher says sentences

le,

ha

van starting with 'You can sit down if' to students

háziállatod!). Az a tanuló, akire igaz az állítás, who are standing. When the statement is true
leülhet. A játék végére minden tanulót le kell for a student, they will sit down. By the end
ültetni a tanárnak. Egy következő körben az of the game all students have to sit. The next
egyik tanuló átveheti a játék irányítását, és ő game can be led by a student who will say the
mondhat hasonló állításokat a többi tanulónak. sentences starting with 'You can sit down if'.
(Gedeon

et

al. (Gedeon et al. 1991)

1991)http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szot
ar/kereso.php?lang=hu
Üzenet egy szereplőnek A tanulók egy Message to someone Students write a
üzenetet fogalmaznak meg az egyik, az message in the name of one of the characters
olvasmányban

(mesében,

elbeszélésben, in a text (a tale, a short story, or a novel) to

történetben, regényben stb.) szereplő nevében another character from the same text (or to a
egy másik, ugyanabban a szövegben (esetleg character from another text). Then they guess
lehet más mű szereplője is) szereplőnek who the messages were written to. The
címezve. A többiek kitalálják, hogy ki kinek messages can be voice messages left in a
üzen.

Az

üzenet

lehet

telefonüzenet

a voice mail, or SMS messages. (Antal - Raátz

hangrögzítőre, SMS stb. (Antalné–Raátz 2010)

2010)

Válassz egy borítékot Szókincsgyakorló játék Post your words A game for practising
képek segítségével. A tanár feltesz öt képet és vocabulary with pictures. The teacher puts
mindegyik kép alá egy-egy üres borítékot five different pictures on the board and five
Mindegyik tanuló kap vagy választ egy envelopes, one below each picture. Each
szókártyát, amelyen egy szó vagy kifejezés student is given or chooses a card with a word
van. Ezután a tanulók megnézik az öt képet, or a phrase on it. They look at the pictures on
gondolatban kiválasztanak egyet, és megint the board, choose one and try to establish a
csak gondolatban kapcsolatot létesítenek a link between the picture and the word on their
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kártyájukon lévő szó és a kiválasztott kép card. They have to think of a sentence, or a
között (ez lehet egy mondat vagy akár egy short story that explains the link they have
rövid történet). Például: a kártyán lévő szó a found. For example, the phrase on the card is
„hegedül”, és a tanuló egy olyan képet választ, 'play the violin', and the student chooses a
ahol tóparti ház látszik háttérben a hegyekkel. picture with a house by a lake and mountains
A tanuló által kitalált kapcsolat a következő in

the

background.

The

link

can

be

mondatban fogalmazható meg: „Ha hegedülsz, demonstrated by the following sentence: 'If
és sokat szeretnél gyakorolni, jó, ha van egy you play the violin and want to practise a lot,
tóparti házad, ahol csendben és nyugalomban it's good to have a house by a lake where it is
gyakorolhatsz,

és

nem

zavarod

a quiet and peaceful, and you don't disturb your

családtagjaidat és a szomszédaidat.” A játék family and neighbours when you practise.'
következő lépésében minden tanuló beleteszi a When all the students have invented their
szókártyáját abba a borítékba, amely az általa sentences, they put their card into the
választott kép alatt van. Ezek után a tanár envelope below the chosen picture - they
egyenként kinyitja a borítékokat, felolvassa a 'post' it. After that the teacher takes out the
szókártyákat, és megkéri a tanulót, aki a cards one by one, reads out the word/phrase
szókártyát a borítékba tette, hogy mondja el a on them and asks the student who put the card
csoportnak azt a mondatot vagy azt a rövid in the envelope to share their sentence with
történetet, amelyet a szókártya és a kép the group. (Bodóczky et al. 1993)
segítségével kitalált. (Bodóczky et al. 1993)
http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/ker
eso.php?lang=hu
„Vegyes” oktatás Amikor a kurzus 75%-a Hybrid education When 75% of the course is
online zajlik, és csak 25%-a zajlik szemtől online, and only 25% of the course takes
szemben.

place face to face.

Visszajelzés Olyan információ, amelyet a tanár Feedback Information given by the teacher or
ad egy tanulónak a tanulási tevékenységére. a student on another student's performance.
Célja a tanuló teljesítményének az értékelése. The most common aim of giving feedback is
Lehet szóbeli vagy írásbeli, történhet jegyek, to evaluate the performance of the student.
százalékok

vagy

szöveges

értékelés Feedback can be oral or written, and can take

segítségével, amelynek hossza változó: már various forms, such as grades, percentages, or
egy szó is visszajelzésnek tekinthető (például: written comments, the length of which can
Jó!), de a szöveges értékelés lehet egy also vary from a word (e.g., Good!) to a
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hosszabb, szóbeli vagy írásbeli szöveg is. A longer comment, oral or written. A common
visszajelzés

egyik

gyakori

formája

hibajavítás. (Thornbury 2006, Ur 2012)

a way of giving feedback is correcting errors.
(Thornbury 2006, Ur 2012)

Vita Dialogikus szóbeli közlési módszer, Debate An oral teaching method in the form
amelynek az ismeretek elsajátításán túl célja a of a dialogue between the participants. The
gondolkodás és a kommunikációs készségek aim of a debate can be to acquire new
fejlesztése. A vitában a tanulók viszonylag knowledge as well as to develop critical
nagyfokú önállóságot élveznek, a pedagógus a thinking skills, argumentation, the clear
háttérből irányítja a vita menetét. (Falus 2003, expression of one's ideas and communication
Szivák 2010, Útmutató 2013)

skills. The teacher normally moderates a
debate from the background. (Falus 2003,
Szivák 2010, Útmutató 2013)

English

Magyar

Ability It develops on the basis of various Képesség Különböző pszichofizikai funkciók
psychophysical

functions

and

psychic és pszichikus folyamatok alapján fejlődik.

processes. It encompasses the complexity of all Magában foglalja mindazon feltételek és
the conditions and attributes without which one tulajdonságok komplexusát, amelyek nélkül
would not be able to do this activity. Skills are az
developed

and

evolved

only in

activities organized activities.

ember

nem

certain tevékenységre.

lenne
A

képes

képességek

az

adott
csupán

meghatározott módon szervezett tevékenység
folyamatokban alakulnak ki és fejlődnek.

Accuracy An important criterion for assessing Nyelvhelyesség A nyelv a sztenderd nyelv
learners’ foreign language proficiency. At the nyelvtani,
same time, developing accuracy is one of the szabályainak
main tasks of foreign language teaching.

szókincsbeli
megfelelő

és

kiejtési

használata.

A

nyelvhelyesség lehet szóbeli vagy írásbeli.
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(Thornbury 2006, Harmer 2007a).
Activation -Theoretical principle. Organizing Aktivizálás Didaktikai alapelv. Szervező,
and guiding pedagogical activity. The aim of irányító pedagógiai tevékenység, melynek
the principle is developing students' activity célja
and self-activity.

a

tanulók

aktivitásának,

öntevékenységének kialakítása.

Activating fixation -Aim: to keep the most Aktivizáló rögzítés Célja: a tudásanyag
important parts of the knowledge (facts, legfontosabb
important rules) an appropriate level of szabályok)

részeinek
megfelelő

(tények,

fontos

aktivizálhatósági

activation (eg. processing of longer parts of szinten tartása (pl.: hosszabb anyagrész
material

feldolgozása)

Adaptive pedagogy- pedagogical approach, it Adaptív pedagógia – egyfajta pedagógiai
is based on the awareness and acceptance of szemléletmód, melynek lényege a tanulók
the wide variety of constantly changing sajátosságainak megismerésére, megértésére
individual characteristics of the different épülő

nevelés-oktatás,

amely

egyúttal

learners. It supports and reinforces learning támogatja és erősíti a közösségek tanulását, az
communities and cooperative learning. The együttes tanulást is. Az adaptív pedagógia
aim of adaptive pedagogy is to encourage the célja minden tanuló optimális fejlődése, azaz
optimal development of each learner, that is, it ez a pedagógiai megközelítés nem a korrigáló
does not focus on corrective pedagogical pedagógiai tevékenységekre fókuszál, amely a
activities which try to treat in learners normától való eltéréseket próbálja kezelni (pl.
differences from the norm (e.g., it helps slower felzárkóztatás, tehetséggondozás), hanem a
learners catch up with the others, or gives megelőzésre, a mindenki számára fejlesztő
special attention to learners with outstanding vagy az önfejlődést, saját választásokat
abilities.) Rather, it wants to create a learning biztosító tanulási környezet megteremtésére.
environment that gives the same chance to all Az adaptív szemlélet tág értelemben az egész
learners to develop in their own way, to make iskolára

vonatkozik,

nemcsak

a

diákok

choices and to get actively involved. In a wider igényeire, céljaira, hanem a tanárokéra, a
sense, the adaptive view of pedagogy involves tanulók szakmai közösségekéire is épít. Az
the whole school; It does not only respond to adaptív
the individual learner's needs and aims but also támogathatja
to those of the teachers and the professional osztályokba

pedagógia
az
sorolás,

megvalósulását

iskolaszerkezet,
az

az

osztálytermi

community. The implementation of adaptive tanulásszervezés, továbbá a célok, a tartalom,
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pedagogy can be supported by adjusting the a tanulási utak, az időtartam, az értékelés
structure of the school, the placement of egyéni

sajátosságokhoz

való

igazítása.

learners in different classes, the management (Golnhofer 1999, M. Nádasi 2001, Lénárd –
of classroom learning, the aims, the contect, Rapos 2004, Rapos et al. 2011)
the routes and the length of learning, as well as
aligning

assessement

to

individual

characteristics.
(Golnhofer 1999, M. Nádasi 2001, Lénárd –
Rapos 2004, Rapos et al. 2011)
Appropriacy An important criterion for Szituációnak megfelelő nyelvhasználat Az
assessing language learning and knowledge, idegennyelv-tanulás és -tudás értékelésének
and, at the same time, developing learners' egyik

fontos

kritériuma,

fejlesztése

az

appropriacy is one of the main tasks of foreign idegennyelv-tanítás egyik alapvető célja. Ezt
language teaching. Language learners are said a

célt

a

tanulók

akkor

érik

el,

ha

to use the foreign language appropriately when nyelvhasználatuk megfelel a kommunikációs
their use of the language conforms to the szituáció kulturális és szociális szabályainak
cultural and social rules of the communicative és

a

kommunikációban

situation as well as to the expectations of the elvárásainak.

(Thornbury

részt
2006,

vevők
Harmer

participants in the communicative exchange. 2007a)
(Thornbury 2006, Harmer 2007a)
Argument tennis A game for vocabulary Érvpingpong Szókincsfejlesztő játék, mely
development in which one group of students - során két csapat méri össze ismereteit. Az
the 'for' group - collect arguments supporting a egyik csapat egy állításhoz bizonyító érveket
statement, and another group of students - the gyűjt, a tagadó csapat pedig cáfoló érveket.
'against' group - collect arguments against it. Az állítást tevő csapat bizonyítja a tételt, majd
First the 'for' group tries to prove one of their ezt a tagadó csapat cáfolja. Ezután a tagadó
arguments in support of the position, and the csapat új cáfoló érvet mond, ezt cáfolja az
'against' group refutes it. Then the 'against' állító csapat, majd új bizonyító érvet mond.
group puts forward one of their arguments És így tovább. (Antalné–Raátz 2010)
against the statement, and the 'for' group
refutes it. Then it is the ‘for’ group’s turn to
present one of their arguments again and so the
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game proceeds. (Antal – Raátz 2010)

Assessment for learning An approach and Fejlesztő értékelés A tanulás értékelése Az
practice of assessment that supports the egyes tanulók sajátos fejlődési, tanulási
learning and the development of the individual folyamatát támogató értékelési megközelítés
learners. It is also a form of feedback given és gyakorlat. A tanulók fejlődésére, tudására
regularly on the learners' development and vonatkozó olyan gyakori és interakcióban
knowledge as part of the ongoing interaction zajló visszajelzés, amelynek célja a tanulási
between the teacher and the learners with the célok meghatározása és a tanítás ezekhez
aim of identifying learning goals and adjusting történő igazítása. Előzményének tekinthető a
the teaching to them. Assessment for learning diagnosztikus
is

usually

preceded

by

diagnostic

és

a

formatív

funkciójú

and értékelés, de a fejlesztő értékelésben nagyobb

formative forms of assessment, but it puts szerepet kap a tanulók aktivitása, egyéni
more emphasis on the learners' individual szükségletei, részvétele a tanulási-értékelési
needs and their active involvement in the folyamatban. A pedagógiai gyakorlatban a
process of their own assessment. Examples for fejlesztő

értékelést

támogató

gyakori

the different methods and tools used in módszerek, eszközök: egyéni tanulási terv,
assessment for learning include individual tanulási szerződés, tanulási napló, ön- és
learning plans, learning contracts, learning társértékelés, portfólió. (Vidákovich 1990,
diaries,

self-

and

peer-assessment,

and Golnhofer 2003, OECD CERI 2005, Lénárd –

portfolios.

Rapos 2009, Ur 2012)

(Vidákovich 1990, Golnhofer 2003, OECD
CERI 2005, Lénárd – Rapos 2009, Ur 2012)
Attendance education Teacher and student Jelenléti oktatás A tanár és a tanuló is
are simultaneously in the same space.

egyidejűleg

tartózkodnak

ugyanabban

a

térben.
Attitude - Valuable relationship in the Attitűd Hozzáállás, beállítódás, értékelhető
direction of an object, person, phenomena, viszony valamilyen tárgy, személy, jelenség,
thought or value. We conclude about the gondolat vagy érték irányában. Az egyén
attitude and behaviour of a person

valamihez való attitűdjére viselkedéséből,
megnyilvánulásaiból lehet következtetni.
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Awareness raising A teaching method by Tudatosítás A tanár segít a tanulóknak új
which the teacher helps learners discover new ismeretek

felfedezésében

vagy

knowledge or reflect on already existing ismeretek

felidézésében,

és

korábbi
amelynek

knowledge, and as a result of which learners eredményeképpen a tanulók az így megtalált
gain a deeper understanding of that knowledge. ismereteket
(Thornbury 2006)

tudatosítják

önmagukban.

(Thornbury 2006)

A-Z race – it is a grammar game. A game for Ábécés verseny– nyelvtani játék, mely a
practising vocabulary, played by two or more szókincs gyarapítására szolgál. Két vagy több
groups. The aim of the game is to collect as csoport is játszhatja, és a cél: minél több szó
many words related to the same topic (e.g. gyűjtése egy adott témához (pl. oktatás, film,
education, film, cartoon, weather etc.) as mese, időjárás

stb.).

Lényege, hogy a

possible. The essence of the game is that the csoportok minden tagja a táblánál áll. Az első
all members of each group stand in front of the tanuló felír a táblára minél több a betűvel
board. The first student writes as many words kezdődő szót, mely a témához kapcsolódik.
starting with the letter 'a' – that are related to Majd átadja csapattársának, aki b betűs
the chosen topic. After that it is the second szavakat ír. Ez így folytatódik, míg az utolsó,
student's turn in each group and write words z betűvel kezdődő szó is fel nem kerül a
with the letter 'b' that are also related to the táblára. Ha valamelyik csapat nem tud szót
chosen topic. This goes on until the last student írni valamelyik betűvel, akkor azt a betűt
finishes the game by the letter 'z'. If a group kihagyhatják, és folytathatják a szólistát a
cannot think of a word starting with a specific következő betűvel. Az a csapat nyer, mely a
letter, they can skip that letter, and can legtöbb témához kapcsolódó szót gyűjtötte
continue with the next one. The winner is the össze.
group which has written more words than the
other groups.
Brainstorming A rapid way of generating Ötletelés Gyors tempójú, rövid időt igénybe
ideas that usually takes little time and in which vevő tanulási módszer, amelynek során a
students collect concepts and/or ideas related to tanulók párban, kisebb csoportokban vagy
a larger topic. It can be done in pairs, small egy nagy csoportban egy témához kapcsolódó
groups, or as one big group. (Harmer 2007a)

fogalmakat

és/vagy

ötleteket

gyűjtenek.

(Harmer 2007a)
http://btkmetodika.elte
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.hu/ertelmezo_szotar/kereso.php?lang=hu
Call my bluff A game for practising Melyik az igazi? A tanulók párokban vagy
vocabulary. Students form pairs or groups of 3- kiscsoportokban dolgoznak együtt. Minden
4 players. Each pair or small group chooses a pár vagy kiscsoport kiválaszt egy egynyelvű
'rare' or 'difficult' word from a monolingual értelmező szótárból egy ritka vagy „nehéz”
dictionary which they think is unknown to the szót vagy kifejezést, amelyről úgy gondolja,
other pairs or groups. Then they write down hogy a többi pár vagy csoport nem ismeri a
three definitions, one of which should be the jelentését. Utána három definíciót fogalmaz
correct dictionary definition, and the other two meg a választott szóra, amelyből egy a helyes
should be false definitions. After that each pair szótári definíció, a másik kettő a tanulók által
or small group reads out their three definitions kitalált, „áldefiníció”. A többi párnak vagy
and the rest of the groups have to guess which csoportnak ki kell találnia, hogy melyik a
definition is the correct one. The game helyes, szótári definíció. Az a pár vagy
continues with new words. The winner is the csoport győz, amelyik a legtöbb helyes
pair or group which guesses the most correct definíciót
definitions. (Morgan - Rinvolucri 1986)

kitalálja.

(Morgan–Rinvolucri

1986)
http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php? lang=hu

Chain story telling A student starts telling a Láncmese Egy tanuló elkezd egy történetet
story, and the student sitting next to them or mondani. Majd a mellette ülő vagy egy
another student continues it. It is up to the felszólított tanuló folytatja. A játékmester
game master - the teacher or another student - feladata az, hogy a történet mesélése közben
to decide how the story has to be told. For meghatározza, mit kell a történet szövegébe
example, they might decide that the next beleszőnie vagy megváltoztatnia a mesélőnek.
storyteller has to use a certain verb tense, a Például meghatározhatja az igék idejét,
verb mode, or conjugated verb forms, or they módját, ragozását; a használt szavakat vagy a
might tell the next storyteller to include certain történet kommunikációs funkcióit. (Antalné–
words

or

functional

language

sentences. (Antal – Raátz 2010)

in

their Raátz 2010)
http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php? lang=hu

Chain

story

telling

with

pictures Történetmesélés

képekkel

A

tanár
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The teacher puts pictures on a desk and each különböző képeket tesz egy asztalra, és
student picks one which reminds them of a minden

tanuló

memorable experience, a past event in their amelyik

választ

kapcsolódik

magának
egy

egyet,
múltbeli

life, or a story about a friend or a family élményéhez, vagy egy vele megtörtént esetre
member. Students then find a partner, tell them emlékezteti,

vagy

what the picture reminds them of, and listen to barátjával/családtagjával

egy

megtörtént

estre

their partner's story. After that the two students emlékezteti. Ezek után minden tanuló keres
exchange pictures and find another partner magának egy párt, akinek megmutatja a
from the group to talk to. It is very important választott képet, és elmeséli, hogy mire
that students tell each other whose story they emlékezteti. Ezt követően a párja teszi meg
are telling. After talking to a second partner, ugyanezt. Az elmesélés után a párok képet
students swap pictures again, move on to find a cserélnek, majd mindenki új párt keres
third partner, and tell them the story they have magának, akinek elmeséli a korábban hallott
just listened to. At the end of the game, the történetet. Fontos, hogy a tanulók minden
teacher might ask some of the students to share esetben mondják el egymásnak azt is, hogy
the picture and the story they saw and heard kinek a történetét mesélik. A két történet
from their last partner. (Moreira 2009)

elmesélése után a pár ismét képet cserél. Ez
így folytatódik néhány párcsere erejéig. A
végén néhány tanulót megkérhet a tanár, hogy
mutassa meg az egész csoportnak, hogy
melyik kép került hozzá az utolsó páros
mesélésben, és mesélje el a történetet, amit a
párjától

hallot.

(Moreira

2009)http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_sz
otar/kereso.php?lang=hu
Chain story writing Students form groups of Láncírás A tanulók 3-4 fős csoportokban
3-4. Each student in the group thinks of a dolgoznak. A csoporton belül minden tanuló
sentence which will be the first sentence of a önállóan leírja egy szöveg első mondatát.
story, and writes it on a piece of paper. Then Ezután körbemennek a papírok, és minden
the papers are given to the next person, and tanuló azt a szöveget folytatja, amelyik elé
each student in the group continues the story kerül. Egy vagy több körben adogathatják
which was started on the piece of paper they körbe a papírokat addig, amíg az első mondat
have. The papers can go round once or twice, gazdájánál megáll a papír. Ezután közösen
and the story writing finishes when the paper meghallgatnak egy-egy szöveget. A témát a
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returns to the student who wrote the first tanulók választhatják. A műfajt megadhatjuk
sentence on the paper. After that, some of the nekik. Adhatunk más-más műfajt minden
stories are read out. The topic of the story can tanulónak a csoporton belül, vagy ugyanolyan
be selected by the students, and the genre can műfajú szöveget is fogalmazhatnak más-más
be chosen by the teacher. A variation of this témáról. Választható műfajok, amelyeket
activity is when all students in the group write elkezdhetnek ily módon megfogalmazni: hír,
about the same topic, but each one of them üzenet, levél, elbeszélés, leírás, jellemzés stb.
writes in a different genre. Or the genre can be (Antalné–Raátz 2010)
the same and the topic can be different within http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
the group. Some possible genres to select from ereso.php?lang=hu
are: news, message, letter, story, description
and so on. (Antal - Raátz 2010)

Change the picture The teacher puts a picture Képcsere A tanár által kiválasztott képről
on the board and each student says a word that minden tanuló mond egy szót, azt, amelyik
they associate with the picture. It is very éppen eszébe jut a kép láttán. A tanár felírja a
important that students can justify their choice tanulók által javasolt szavakat a táblára, a kép
and explain the link between the picture and köré. Fontos, hogy a tanulók el tudják
their word. The teacher might ask for an magyarázni a választásukat. A tanár kérheti a
explanation, but this may be left out. When all tanulókat a kapcsolat megmagyarázására, de
the students have suggested at least one word, ez a lépés el is hagyható. Ha minden tanuló
the teacher takes the picture off the board, and javasolt legalább egy szót, akkor a tanár
puts up a completely different one. Each leveszi a képet a tábláról. Ezután felrak egy
student has now to choose a word from the másik képet, s a felírt szavakat ehhez a
board, find a link between the word and the képhez kell valamilyen módon kötni. A
new picture, and say a sentence in which they sikeresen összekapcsolt szavakat a tanár
explain the link. When a student says a letörli a tábláról. (Szesztay 2009)
sentence, the teacher deletes the word from the
board. (Szesztay 2009)
Checking Collection of information relates to Ellenőrzés

A

tanulási

teljesítmény

the achievement of learning. Compare the megállapítására vonatkozó információgyűjtés.
achievement of learning with a predetermined Az elért teljesítmény egybevetése valamilyen
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előre meghatározott egységgel.

unit.

Checking

understanding

An

action Értésellenőrzés Olyan tanári tevékenység,

performed by the teacher in order to make sure amelynek során megbizonyosodhatunk arról,
that students have understood the instructions hogy a tanulók megértették-e a magyarázatot.
or the explanation. An important form of Az értésellenőrzés egyik fontos formája a
checking understanding is concept checking, fogalomértés ellenőrzése, amelynek során a
which gives feedback on how well the students tanár visszajelzést kap arról, hogy a tanulók
have understood the meaning of a word, a értik-e egy adott szó vagy kifejezés vagy egy
phrase, or a grammatical structure. Concept nyelvtani szerkezet pontos jelentését. A
checking

has

presenting

an

and

important

reviewing

role

when fogalomértés ellenőrzésének fontos szerepe
or van a szókincs és a nyelvtani szerkezetek

vocabulary

tanításakor és ismétlésekor. (Darn–White

grammar. (Darn - White 2006)

2006)
Osztály Az iskolai nevelés és oktatás

Class

The basic organizational framework for school alapvető szervezeti kerete, az azonos életkorú,
education and the social form of students of the ebből következően feltételezetten hasonló
same age and consequently of similarly fejlettségű tanulókból kialakított szociális
developed backgrounds. Key features are the alakzat.
long-lasting

and

regular

Alapvető

jellemzője

a

tanulók

of huzamos és rendszeres együttléte, továbbá az,

cohabitation

students, as well as the fact that, in the context hogy folyamatos pedagógusi irányítás mellett
of continuous teacher guidance, pupils usually a tanulók többnyire a szervezeti keretben
resolve

their

work

tasks

within

the oldják meg munkafeladataikat.

organizational framework.
Class breakup For more intensive education. Osztálybontás
The class is divided into two or more groups.

érdekében.

Az

Az

intenzívebb

osztályt

két

oktatás

vagy több

csoportra bontják fel.
Szaktanterem Minden szükséges, ami a

Classroom

You can find everything that you need for nyelvtanításhoz elengedhetetlen megtalálható
language

teaching.

Manuals,

dictionaries, a

teremben.

encyclopedias, rules, journals, methodological lexikonok,
literature (curricula, textbooks, methodological módszertani

Kézikönyvek,
szabályzatok,
szakirodalom

szótárak,
folyóiratok,
(tantervek,
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guides).

Technical

equipment

(overhead tankönyvek

módszertani

útmutatók).

projector, headset, video cassette recorder, Technikai eszközök (írásvetítő, fülhallgató,
sound recordings). Wall Quotations, Block videokazetta, hangfelvételek).
Analysis + Annotation, Sample Types (Table), falon,

Idézetek a

mondatelemzés+

jelölés,

mondattípusok (táblázatban) stb.

etc.

Classroom management A series of actions Óravezetés Tanári tevékenység, amelynek
performed by the teacher in order to create the segítségével a tanár kialakítja és fenntartja a
conditions in which learning can take place. It tanuláshoz

szükséges

feltételeket.

involves organising seating arrangements and Legfontosabb alterületei: ülésrend és csoportwork

modes,

attracting

and

maintaining vagy páralakítások megszervezése, a tanulók

students' attention, giving instructions, setting figyelmének felkeltése és megtartása, az
up activities, managing or modifying timing, instrukciók adása, feladatok levezetése, a
dealing

with

discipline

problems,

and feladatokra szánt idő betartatása és esetleges

responding to the unexpected events of the módosítása, a közös munkához szükséges
fegyelem biztosítása és a váratlanul felmerülő

lesson. (Scrivener 2005)

események

kezelése.

(Scrivener

2005)

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php?lang=hu

Classroom

observation

Observing

and Óramegfigyelés

Más

tanár

tanórájának

documenting a lesson taught by a colleague, a megtekintése, melyet óra utáni megbeszélés,
mentor teacher, or a trainee teacher, which is közös elemzés követ. A hospitálás legfőbb
usually preceded by a short information célja a szakmai fejlődés, a pedagógusi
session, and is followed by a longer post- tevékenységek

eredményességének

a

lesson discussion, in which the lesson observed fokozása. Az óramegfigyelésből a megfigyelt
is analysed. The main aim of classroom tanár és a megfigyelő egyaránt tanulhat.
observation is professional development and
the improvement of one's own teaching.
Classroom observation might be beneficial for
both the teacher observed and the one
observing.
Cognitive

motivation

Motivation

for Kognitív

motivációA

tanulók

értelmére

theintellect of the students (their interest, (érdeklődésére, kíváncsiságára, tudásvágyára)
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ható motiváció.

curiosity, knowledge desire

Competence The sum of skills which are Kompetencia
based on behaviour, abilities and knowledge In ismereteken
Competences consist of three Hétköznapi

tanult

viselkedésen

alapuló

és

everyday language it means aptitude or jártasságok
capability.

Képességeken,
és

készségek

értelmezésben

összessége.
alkalmasságot,

components: (1) knowledge, (2) attitude, (3) ügyességet jelent. Az emberek komplex belső
skills. This means that all three components feltételrendszere, amely lehetővé teszi a
should

be

developed

when

developing döntés

és

competences.(Nagy 2000, Demeter 2006, Falus megteremti
2006, Kotschy 2011)

eredményes

a

kivitelezés
az

tevékenység

felkészültséget.
komponens

adott
A

megvalósítását,
területen

való

elvégzését,

kompetenciák

együtteséből

állnak:

a

három
(1)

az

ismeretek, a tudás, (2) az attitűdök, (3) a
képességek összességéből. Ez azt jelenti,
hogy

a

kompetenciafejlesztés

során

mindhárom komponens együttes fejlesztésére
van szükség. (Nagy 2000, Demeter 2006,
Falus 2006, Kotschy 2011)
Concentric circles Students stand or sit in two Kettős kör A tanulók két, egymás felé
concentric circles, the inner circle facing the forduló körben állnak vagy ülnek, és a velük
outer one, and the two students facing each szemben álló/ülő tanulóval párt alkotnak. A
other in the two circles form a pair. The teacher tanár feltesz egy kérdést vagy ad egy témát,
asks a question or suggests a topic which the amelyről az egymással szemben álló/ülő
pairs start discussing. Two or three minutes párok

elkezdenek

beszélgetni.

A

tanár

later, when the teacher gives a signal, students jeladásakor (kb. 2-3 perc elteltével) a belső
standing or sitting in the outer circle move one vagy

a

külső

körben

álló/ülő

tanulók

place to the right and form a new pair with the elmozdulnak egyet jobbra, ezáltal új párok
student facing them now. The teacher gives a alakulnak ki. Az új párok egy újabb kérdésről
new question, or suggests a new topic, and the cserélnek véleményt. (Ginnis 2007)
pairs start discussing it. (Ginnis 2007)

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php? lang=hu
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Content regulation Pedagogical development, Tartalmi
particularly the
contents

and

regulation

A

pedagógiai

mandatory fejlesztésnek, hangsúlyosan a tanítás-tanulás

of

requirements

szabályozás

of

teaching, kötelező

érvényű

tartalmának

követelményrendszerének

teaching at central or local level.

központi

és
vagy

helyi szinten történő szabályozása.
Cooperative learning Learning activities, Kooperatív oktatási módszer A tanulók (4-6
tasks and methods used in a structured fős) kis csoportokban végzett tevékenységén
cooperation of students. What makes it alapul. Az ismeretek és az intellektuális
different from other forms of learning based on képességek

fejlesztésén

túl

kiemelt

student cooperation (e.g., small group work, jelentősége van a negyedik oktatási stratégia
professional learning communities) is its céljaiként

említett

szociális

készségek,

structured nature. In order to make cooperation együttműködési képességek kialakításában.
structured, it is essential to fulfil the following Lényege: a csoportmunka keretében a tanulók
principles: ensuring for all participants (1) együttes munkát végeznek, s ugyanúgy
positive

interdependence,

(2)

face-to-face felelősek egymás tanulási eredményeiért, mint

interaction

(simultaneous

interaction),

individual

accountability,

and

(4)

(3) a sajátjukért. Négy elterjedt változata: közös
equal munka végén egyéni beszámolók, közös

participation. Cooperative learning develops munka

végén

students' cooperative skills, and makes their mozaiktanulás

egyéni

(elosztott

vetélkedők,

tananyag

közös

learning deeper and more analytical in nature. feldolgozása) és csoportkutatás (részfeladatok
Cooperative learning can take place in pair- or közös feldolgozása).
groupwork. There are several hundreds of
cooperative activities, for example, jigsaw,
crossover groups, or roundtable, from which
teachers can choose the ones that best fit the
particular teaching situation. (Kagan 2001,
Good – Brophy 2008)
Correction An activity where a teacher Hibajavítás Az a tevékenység, amely során a
corrects a student's misconceptions highlights tanár kijavítja a diák téves ismereteit, rávilágít
to the correct solution. May be in oral or a helyes megoldásra. Történhet szóbeli vagy
written assignments. Oral exercises involve írásbeli feladatokban. Szóbeli feladatoknál
two types of common mistake correction kétféle

gyakori

hibajavítási

stratégiáról
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strategies. When performing communicative beszélünk.

A

kommunikatív

feladatok

tasks, delayed mistake correction should be végzésekor késleltetett hibajavítást célszerű
used when the corrector does not correct the alkalmazni, amikor a hibajavító nem javítja a
mistake immediately when it is committed, but hibát rögtön annak elkövetésekor, hanem
later it raises and improves it after completing később, a feladat elvégzése után emeli ki és
the task. In the case of tasks that develop javítja.

A

nyelvhelyességet

fejlesztő

language development, it is advisable to use an feladatoknál azonnali hibajavítást célszerű
immediate

mistake

correction

when

the alkalmazni, amikor a hibajavító kijavítja a

corrector corrects the mistake immediately hibát

rögtön

annak

elkövetése

után.

after it has been executed. (Scrivener 2005, (Scrivener 2005, Harmer 2007b)
Harmer 2007b)
Crossover groups Students form groups of Szakértői

mozaik

A

tanulók

négyfős

four and each student in the group is given one csoportokat alkotnak, és a tanár kiosztja az A,
of the first four letters of the alphabet: A, B, C B, C, D jeleket a négyfős csoportoknak
or D. (If there are groups of three, only the (háromfős csoportok esetén az A, B, C
letters A, B and C are assigned to the students). jeleket). Így mindegyik csoportban lesz egy
This way each group has a student A, a student A, egy B, egy C és egy D jelű tanuló. A tanár
B, a student C, and a student D. The teacher négy különböző szöveget ad oda minden
gives out four different texts - texts A, B, C csoportnak

úgy,

hogy

a

különböző

and D - in such a way that each student A is csoportokban lévő A jelű tanulók ugyanazt a
given text A, and each student B is given text szöveget kapják, a B jelű tanulók is azonos
B, and so on. Students read their own text, and szöveget kapnak, és ez ugyanígy igaz a C és a
then all the student As get together to discuss D jelű tanulókra. A tanulók elolvassák a
their text (text A), or do the task after the text kapott

szövegrészletet,

majd

az

azonos

together, all student Bs get together to discuss betűjelű tanulók összeülnek, és megbeszélik
their text (text B), or do the task after the text az olvasottakat, vagy közösen oldják meg a
together, and the same for Cs and Ds. When kapott

feladatot.

Ezután

minden

tanuló

they have finished, all students return to their visszamegy a csoportjába, és megtanítja a
original group forming again a group of four többieknek a saját feldolgozott anyagát, vagy
students - A, B, C and D - and they tell the ismerteti a feladatmegoldást. (Kagan 2001,
others what they did with students of the same Bárdossy
letter. (Kagan 2001, Bárdossy et al. 2002)

et

al.

2002)

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php?lang=hu
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Curriculum A pedagogical document as well Tanterv A nevelés és hangsúlyosan a tanításas a tool for controlling and implementing tanulás teljes iskolai időtartamra szóló terve.
educational

policies.

As

a

pedagogical Egyrészt pedagógiai dokumentum: az iskolai

document it includes general pedagogical as műveltség foglalata, közvetítő eszköz a
well as subject specific objectives, instructional kultúra és az iskola között. Másrészt az
content, the organisation of instructional oktatásirányítás
content, requirements, and in some cases the Pedagógiai

szabályozási

megközelítésben

ways of managing learning, methods, materials tartalmazza

az

általános

eszköze
a

tanterv

pedagógiai,

and evaluation procedures. Its controlling role tantárgypedagógiai célokat, a tananyagot, a
in educational policy making can be proved by tananyag

elrendezését,

az

elsajátítás

the fact that a centralised educational policy követelményeit és néha a tanulásszervezés
advocates and empowers central curricula, módját, módszereket, taneszközöket, valamint
while a decentralised educational system gives az értékelés módját. Az oktatásirányítás
more

scope

According

to

to

school

curricula. hatása elsősorban abban érhető tetten, hogy a

complexity,

structure, centralizált (központosított) oktatáspolitika a

local

the

pedagogical approach and the function a központi

tanterv

megerősödését

curriculum has in educational policy making, magával,

míg

decentralizált

we can differentiate between several types of rendszer

a

a

helyi,

iskolai

curricula. The most common of these are the erősödésével

jár.

core curriculum, the curriculum framework, komplexitása,

strukturáltsága,

and the syllabus. (Báthory 2000)

A

hozza
oktatási

tantervek

tanterv

tartalmi
pedagógiai

megközelítése és az oktatásirányítás jellege
szerint különböző műfajok alakultak ki, a
leggyakoribbak ezek közül az alaptanterv,
kerettanterv, curriculum. (Báthory 2000)

Debate An oral teaching method in the form of Vita Dialogikus szóbeli közlési módszer,
a dialogue between the participants. The aim of amelynek az ismeretek elsajátításán túl célja a
a debate can be to acquire new knowledge as gondolkodás és a kommunikációs készségek
well as to develop critical thinking skills, fejlesztése. A vitában a tanulók viszonylag
argumentation, the clear expression of one's nagyfokú önállóságot élveznek, a pedagógus
ideas and communication skills. The teacher a háttérből irányítja a vita menetét. (Falus
normally moderates

a

background.

2003,

(Falus

debate

from

Szivák

the 2003, Szivák 2010, Útmutató 2013)
2010,

Útmutató 2013)
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Deductive method The knowledge acquisition Deduktív

módszer

Az

ismeretszerzés

strategy is directed at the processing and stratégiája az ismeretek feldolgozására, illetve
generalization

of

knowledge,

in

the általánosítására, vagyis a fogalomalkotásra

conceptualization. The essence of the method irányul. A módszer lényege, hogy egy
is to introduce a certain unknown concept by bizonyos ismeretlen fogalmat úgy mutatunk
approaching the individual from the general.

be, hogy az általánostól kiindulva közelítünk
az egyedire.

Demonstration A teaching method which Szemléltetés Oktatási módszer, mely során a
aims to help students see, perceive and analyse képszerű

gondolkodás

the different concepts, phenomena or processes fogalomalkotás

fejlesztése,

megalapozása,

a

a

tanulói

in the focus of teaching. It develops students’ érdeklődés felkeltése, a gyakorlati alkalmazás
‘visual’

thinking,

their

understanding

of bemutatása

történik.

Az

eredményes

abstract concepts and their ability to organize alkalmazás feltételei: kapcsolódás a megelőző
previously learnt material. It is also appropriate anyagrészekhez, strukturált és jól követhető
for stimulating students’ interest and helping bemutatás,
them apply what they learnt. (Falus 2003, tanulói
Útmutató 2013)

lényegre
aktivitás

irányított
kiváltása,

figyelem,
megfelelő

visszacsatolás és rögzítés. (Falus 2003)

Dialogue creation It is a type of paired work, Dialógusalkotás

A páros munka egyik

in which members make dialogues on a változata, mely során a tagok párbeszédeket
particular subject.

alkotnak egy adott téma kapcsán.

Dictogloss The teacher dictates a short text. Diktoglossz A tanár egy rövid szöveget diktál
While dictating, the teacher pauses for a couple úgy, hogy a mondatok között rövid szünetet
of seconds between every two sentences and tart. A néhány másodperces szünetben a
during the pauses the students note down key tanulók jegyzeteket készítenek az elhangzott
words or structures from what they heard. It is mondatról. Fontos, hogy a szünet ne legyen
important to have really short pauses so that elég hosszú ahhoz, hogy a tanulók a
the students cannot write down the sentences mondatokat szóról szóra leírják. A szöveg
word for word. After the dictation the students felolvasása után a tanulók a jegyzeteik alapján
try to reconstruct the text using their notes. The megpróbálják rekonstruálni a szöveget, és
aim is to reconstruct the original text as closely leírják. A cél az eredeti szöveg minél
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as possible and to practise the creation of pontosabb rekonstruálása és az írott szöveg
alkotásának gyakorlása.

written texts.

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php? lang=hu
Didactic materialism - material training, in Didaktikai materializmus Materiális képzés,
which the acquisition of a large amount of melyben a nagy mennyiségű művelődési
cultural material is considered to be of anyag
paramount
believe

importance.

that

the

Its

process

elsajátítását

tartják

elsőrendűen

representatives fontosnak. Képviselői úgy vélik, hogy az
of

education oktatás folyamata automatikusan magában

automatically entails the ability to develop hordozza a képességfejlesztés lehetőségét is.
skills. According to others, it is a harmful Sokak szerint káros jelenség: a didaktikai
phenomenon:

materialistic

distortion

of gondolkodás materiális jellegű torzulása.

didactic thinking
Didactic tasks (functions) Consistent steps of Didaktikai feladatok (funkciók) A tanítása coherent process of teaching and learning, tanulás összefüggő folyamatának egységes
where they occur individually or complexly. lépései, amelyek hol önállóan, hol komplex
Neglecting any of the didactic tasks threatens módon jelentkeznek. Bármelyik didaktikai
the effectiveness of learning. Didactic tasks in feladat

elhanyagolása

a

tanulás

veszélyezteti.

Didaktikai

the education process:

eredményességét

1. raising awareness;

feladatok az oktatás folyamatában:

2. informing the student about the aim;

1. a figyelem felkeltése;

3. recall the preconceptions

2. a tanuló informálása a célról;

4. providing new knowledge;

3. előismeretek felidézése;

5. analysis of facts and phenomena;

4. az új ismeretek nyújtása;

6,

conceptualization,

conclusion

and 5. a tények, jelenségek sokoldalú elemzése;

abstractions;

6.

fogalomalkotás,

7. systematization and recording;

absztrakciók;

8. application

7. rendszerezés és rögzítés;

9. control and evaluation. (Sandor Nagy)

8. alkalmazás;

következtetés

9. ellenőrzés és értékelés. (Nagy Sándor)
Didactical formalism - Formal training in Didaktikai formalizmus Formális képzés,
which thinking and intellectual skills are the melyben a gondolkodás és az intellektuális
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first goal. It is not the image of education that képességek fejlesztése az elsődleges cél. Nem
is the determining factor in the selection of the a műveltségkép lesz a meghatározó szempont
curriculum, but only the development of the a tananyag kiválasztásánál, hanem csak a
child's abilities. According to others it is a gyermek képességeinek fejlesztése. Sokak
harmful

phenomenon:

formally

distorted szerint

didactic thinking.

káros

jelenség:

a

didaktikai

gondolkodás formális jellegű torzulása.

Didactics (= Educational theory) -The branch Didaktika (= oktatáselmélet) A pedagógiának
of pedagogy that focuses on the intellect, the azon ága, amely a nevelés testi, értelmi,
physical, intellectual and moral areas of erkölcsi

területei

közül

az

ÉRTELEM

education (Herbart, Fináczy). It deals with all képzésével fogalakozik (Herbart, Fináczy).
the theoretical and practical issues in the field Az oktatás területén jelentkező elméleti és
of education

gyakorlati

problematikák

összességével

foglalkozik. Kritériumokat állít, útmutatást
nyújt.
Differentiation - Pedagogical activity, which Differenciálás

A

tanulók

egyéni

is based on the individual characteristics of sajátosságaira tekintettel levő pedagógiai
learners,distinction, through which knowledge tevékenység,
can be transferred individually.

különbségtevés,

melynek

segítségével egyénreszabottan átadható az
ismeret.

Discussion An oral teaching method in the Megbeszélés Mind az elméleti mind pedig a
form of a dialogue which is used to help gyakorlati képzésben nagy szerepet játszik a
students understand the material in focus by közös munka verbális formája, amelyet
engaging them in asking and answering kérdés-felelt módszernek nevezzünk.
questions and reflecting on them. (Falus 2003.
Útmutató 2013)
Domino Students write a word from a text on a Dominó A tanulók a dominóra írnak egy szót
domino, and then write another word starting a szövegből, majd az első szó utolsó betűjével
with the last letter of the first word on the other kezdődő újabb szót írnak a dominó másik
part of the same domino. Then they put a new felére. Azután úgy illesztenek a második szó
domino next to the first one, and write a word alá új dominót, hogy olyan szót írnak rá,
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on it which starts with the last letter of the amelyik a második szó utolsó betűjével
second word. The aim is to create as long a kezdődik. A cél az, hogy minél hosszabb lánc
chain of dominoes as possible. Domino can be épüljön ki. A feladatot meg lehet oldani
a competition between individual players or közösen vagy egyénileg is versenyben. Vagy
small groups. Alternatively, everyone can write mindenki írja a saját dominóját, vagy egy-egy
their own dominoes, or each domino can be dominót ír egy-egy tanuló. Addig csinálják,
written by another student. The game continues amíg

találnak

szavakat,

végül

sorban

until students cannot come up with new words. felolvassák a szavakat. Minden szót csak
At the end, students read out their words. Each egyszer szabad leírni (asztal-légy, gyalogword can be used only once in the game (e.g., galamb,
table - ear, read - donkey, yellow - window).

bokor-

rá). http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szot
ar/kereso.php? lang=hu

Drama Education Drama pedagogy is an art Drámapedagógia

A

drámapedagógia

pedagogical and reform pedagogical trend that művészetpedagógiai

és

reformpedagógiai

uses the tools of drama and theater in a irányzat, amely a dráma és a színház
particular way in education. It promotes the eszközeit

sajátos

módon

használja

a

experience of reality, the development of nevelésben. Dramatikus játékokkal segíti a
personality, the thinking and understanding of valóság átélését, a személyiség fejlődését,
social problems, the recognition of the freedom társadalmi problémák végiggondolását és
of creation and the development of the group megértését, az alkotás szabadságával való
and the individual.

megismerkedést, s ezen keresztül a csoport és
az egyén fejlődését.

Drawing dictation The teacher asks the Diktálós

rajzolás

A

tanár

megkéri

a

students to draw a circle, and tells them that tanulókat, hogy rajzoljanak egy kört. Ez lesz
they are going to draw themselves and the egy figura feje, amely a tanulókat ábrázolja.
circle will be their head. After that the teacher Ezek után a tanár további instrukciókat ad, a
gives further instructions for the students to tanulók pedig követik ezeket, és rajzolnak. Az
follow when they are drawing. For instance, instrukciók a következők lehetnek: Rajzolj
the instructions could be the following: 'Draw magadnak csukott szemeket, ha városban élsz,
your eyes. Your eyes are closed if you live in és nyitott szemeket, ha faluban! Rajzolj
the city, and your eyes are open if you live in magadnak egy pici orrot, ha fiútestvéreid
the countryside.', 'Draw a small nose if you vannak! Rajzolj magadnak nagy orrot, ha
have brothers, draw a big nose if you have lánytestvéreid vannak! Rajzolj magadnak egy
sisters. Draw a big freckled nose if you have nagy szeplős orrot, ha vannak fiú- és
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brothers and sisters. Draw a red nose if you lánytestvéreid is! Rajzolj magadnak egy piros
have no brothers or sisters', 'Draw a T-shirt if orrot,

ha

nincsenek

testvéreid!

Rajzolj

you prefer summer to winter. Draw a jumper if magadra egy pólót, ha jobban szereted a
you prefer winter to summer', and so on. When nyarat, mint a telet! Rajzolj magadra egy
the students have finished their drawings, they pulóvert, ha jobban szereted a telet, mint a
can share them with a partner and explain their nyarat! Stb. Amikor a rajzok készen vannak, a
choices. At the end the drawings can be tanulók párokban összehasonlítják őket, és
megbeszélik, hogy ezek alapján mit tudnak

displayed on the wall.

meg egymásról. A végén a tanulók az egész
csoportnak megmutatják a rajzukat, és a falra
is kitehetik.
http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php? lang=hu
Education

The

meaningful

means

of Oktatás A nevelés értelemre ható eszköze,

education, part of the education, increase the része a nevelésnek, növeljük az értelmi
value of the intellectual skills, the content of képességek értékét, a műveltségtartalmat,
education and the educational process we use oktatási

folyamatban

felhasználjuk

a

its possibilities. It is important the development lehetőségeit. Nagy hangsúlyt kap a figyelem
of attention and memory. The first one in the és az emlékezet fejlesztése. Az első a tudás
acquisition of knowledge helps the second in megszerzésében
its warehousing and application.

a

elraktározásában,

második

az

alkalmazhatóvá-tételében

segít.
Educational aims Planned changes of the Oktatási célok A tanulók tudásában és
students'

knowledge

and

personality személyiségfejlődésében tervezett változások,

development, which are the result of a amelyek

a

tanítási-tanulási

folyamat

teaching-learning process in the processing of a eredményeképpen valósulnak meg a korszerű
cultural subject that represents a modern műveltségfelfogást reprezentáló művelődési
cultural concept.

anyag feldolgozása során.

Educational methods The constant, repetitive Oktatási módszerek Az oktatási folyamatnak
components of the educational process, which állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és
are part of the teacher's and student's activities, tanuló

tevékenységének

are used in different strategies for different különböző

célok

részei,

amelyek

érdekében

eltérő
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purposes.

(Teaching

explanation,

method

narrative,

lesson

is

lecture, stratégiákba

szerveződve

kerülnek

lectures, alkalmazásra. (Oktatási módszer az előadás, a

discussion, illustration, project, cooperative magyarázat,

az

elbeszélés,

a

tanulók

learning, simulation, role playing, playing, kiselőadásai,

a

megbeszélés,

a

vita,

a

szemléltetés, a projekt, a kooperatív tanulás, a

homework).

szimuláció, a szerepjáték, a játék, a házi
feladat.)
Educational strategies A complex system of Oktatási stratégiák Sajátos célok elérésére
methods, aids, organizational modes and forms szolgáló módszerek, eszközök, szervezési
to achieve specific goals, based on coherent módok és formák olyan komplex rendszere,
theoretical foundations. Types: Targeted and amely koherens elméleti alapokon nyugszik.
Controlled Theoretical Strategies.

Fajtái: célközpontú- és szabályozáselméleti
stratégiák.

Effective motivation Creating motivation for Effektív

motiváció

A

személyes

personal performance through the ambition of teljesítményre irányuló motiváció kialakítása
a

the students.

tanulók

ambícióinak,

becsvágyának

módszerek

Mennyiségi

felkeltése által.
Evaluation methods Quantitative (judgment, Értékelési

estimation, measurement) and quality (textual) (megítélés, becslés, mérés) és minőségi
(szöveges) értékelés.

evaluation.

Evaluation Understanding the results of the Értékelés

Az

ellenőrzés

eredményeinek

checking and judging how well they refer to értelmezése és ítéletalkotás arról, hogy ezek
the aim. It has a rating function! Types: mennyiben felelnek meg a kitűzött céloknak.
Diagnostic (Situational), Formative (Forming- Minősítő funkciója van! Fajtái: diagnosztikus
Shaping-Correctional)
(Summaries).

and

Summative (helyzetfeltáró), formatív (formáló-alakítójavító) és szummatív (összegző).

Explanation An oral teaching method in the Magyarázat A tanagyag érdemi feldolgozása
form of a monologue performed by the teacher törvények

szabályok

törvényszerűségek

in which they throw light on or clarify certain rendszerezett logikus formában. A tanulóknak
rules, processes or concepts so that students kognitív szféráját szólítja meg. Logikus
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gain an understanding of those. (Falus 2003)

gondolkodásra nevel

Extensive reading Its aim is to understand and Extenzív olvasás Célja az olvasott szöveg
enjoy reading text, its often means that megértése és élvezése, és amely gyakran a
students read a longer text which appropriates tanulók nyelvi szintjének megfelelő, hosszabb
szöveg olvasását is jelentheti.

to their language level.

Feedback Information given by the teacher or Visszajelzés Olyan információ, amelyet a
a student on another student's performance. tanár

ad

egy

The most common aim of giving feedback is to tevékenységére.

tanulónak
Célja

a
a

tanulási
tanuló

evaluate the performance of the student. teljesítményének az értékelése. Lehet szóbeli
Feedback can be oral or written, and can take vagy írásbeli, történhet jegyek, százalékok
various forms, such as grades, percentages, or vagy

szöveges

értékelés

segítségével,

written comments, the length of which can also amelynek hossza változó: már egy szó is
vary from a word (e.g., Good!) to a longer visszajelzésnek tekinthető (például: Jó!), de a
comment, oral or written. A common way of szöveges értékelés lehet egy hosszabb, szóbeli
giving

feedback

is

correcting

errors. vagy írásbeli szöveg is. A visszajelzés egyik
gyakori formája a hibajavítás. (Thornbury

(Thornbury 2006, Ur 2012)

2006, Ur 2012)

Find

someone

who...Students

receive

a Találj valakit, aki...! A tanulók kapnak egy

handout with statements starting with 'Find feladatlapot, melyen „Találj valakit, aki ....”
someone who...', and ending in different ways, kezdetű mondatok vannak. Például: ...nyáron
for example, ... who spent their summer a tengernél nyaralt. ...szereti a macskákat.
holidays by the sea; ... likes cats; ... does sports ...hetente sportol, stb. A feladatlapjaikkal
every week, and so on. Students go around the körbejárnak, és megpróbálnak találni valakit,
room and try to find someone who will answer akire

igaz

'yes' to one of the questions. In order to find kérdéseket

valamelyik
tesznek

fel

állítás.

Ehhez

egymásnak.

Ha

someone, they need to ask each other. When valamelyik társuktól igenlő választ kapnak,
they have found someone who says 'yes' to a akkor annak a társuknak a nevét leírják a
question, they note down their name and go on feladatlapjukra az állítás mellé. Ha minden
to question someone else. When they have all állításhoz

találtak

egy

nevet

(vagy

a

found at least one name for each statement or csoportból már többen is találtak nevet az
when some of the students in the group have összes állítás mellé), a tanár leállítja a játékot,
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found a name for each statement, the teacher és a tanulók beszámolnak egymásnak néhány
stops the game and the students share some of dologról, amit a játék során egymásról
the things they have learnt about each other. megtudtak. (Klippel 1983, Ur - Wright 1992)
(Klippel 1983, Ur - Wright 1992)
Find your colour Students read a text and then Színkereső Egy csoporton belül más-más
form groups. Each group is given questions on színű

lapon

ugyanahhoz

a

szöveghez

the text, and each question is printed on a paper különböző feladatok olvashatók. Az azonos
of a different colour. Each student chooses a színű feladatot választó tanulók csoportokat
question, and students choosing the same alkotnak, és megoldják közösen a feladatot.
question (i.e., the same colour) form a new Majd visszamennek a csoportjukhoz, és
group to discuss their answers. After that they megbeszélik a megoldást. Ezt a feladatot el
go back to their original group and share the lehet végezni párban is két-két feladattal,
answers they have discussed. The activity can kétféle színű kártyával. Ilyenkor az azonos
be done in pairs, too, each pair having one színű

párok beszélik meg a

feladatot.

piece of paper with two questions to answer. (Antalné–Raátz 2010) http://btkmetodika.elte.
This time pairs with papers of the same colour hu/ertelmezo_szotar/kereso.php?
get together and discuss their answers. (Antal - lang=hu
Raátz 2010)

Find your partner A pair-finding mingling Párkereső Két összeillő szót, kifejezést,
activity which can be played with words that mondatot, képet stb. kell párosítani. A kérdésneed to be matched, sentences, phrases or felelet típusú párkeresőben például a tanulók
pictures cut into two, or with questions and sétálva megkeresik a párjukat. Felolvassák az
answers. For example, in the question-answer összetartozó kérdéseket és a hozzájuk tartozó
variation half of the students have questions on rövid szöveges válaszokat. A feladatot úgy is
their paper, while the other half have answers lehet folytatni, hogy a tanulók nem csupán
to the questions. Students walk around the megkeresik az összetartozó kérdéseket és
room and the ones with the questions find the válaszokat, hanem igyekeznek megjegyezni a
student who has the answer to the question. válaszok tartalmát. A feladatot folytathatjuk
When they have found each other, they read úgy, hogy az újból feltett kérdésre a választ
out the question and the answer to the group. már a pár másik tagja önállóan mondja el.
In the next step students with questions have to Majd

a

kérdést

is

emlékezetből

kell
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remember and say the answer without their megfogalmazniuk a tanulóknak. Könnyebb
partner’s help, and students with answers have játszani ezt a játékot, ha a kérdések és a
to remember and say the question. It is easier válaszok

eltérő

színű

papíron

vannak.

to play this game if the questions and the Ilyenkor elég azt mondani, hogy milyen színű
answers are printed on different coloured papírokat

fordítsanak

befelé

a

tanulók.

paper, for example, all the questions on green (http://www.onestopenglish.com/community/
paper and all the answers on blue. In that case lesson-share/extras/mingle/mingle-activitiesit is enough to say the colour of the paper that find-your-partner-and-circles/145296.article)
has

to

be

hidden.

(http://www.onestopenglish.com/community/le
sson-share/extras/mingle/mingle-activitiesfind-your-partner-and-circles/145296.article)
Finishing recording In the final stage of Befejező rögzítés A feldolgozás befejező
processing, together with systematization and szakaszában történő ismétlés rendszerezéssel
repeating,

usually

takes

place

as

an együtt, általában önálló didaktikai feladatként

independent didactic task. At the end of the valósul meg. A téma végén az egész téma
topic, the whole theme is interlinked and összefüggő átismétlése, egyben rendszerezése
organized in the same time set (subject az erre a célra beállított órán (témazáró).
closing).
Fluency An important criterion for assessing Folyékonyság A nyelvtudás értékelésének
foreign language proficiency. At the same egyik

fontos

kritériuma,

fejlesztése

az

time, developing learners' fluency is one of the idegennyelv-tanítás egyik alapvető célja. Ezt
main tasks of foreign language teaching. a célt a tanulók akkor érik el, ha a nyelvi
Language learners are said to be fluent when szintjüknek

megfelelő

könnyedséggel,

they are able to speak the language with ease viszonylag folyamatosan, hosszabb szünetek
relative to their own level, and without undue nélkül

kommunikálnak.

Szüneteik

nem

pausing. They do not pause very often, and gyakoriak, és amikor szünetet tartanak,
when they do, they use fillers. We can talk gyakran

szünetkitöltő

nyelvi

eszközöket

about oral and written fluency. The aim of használnak. Beszélhetünk szóbeli és írásbeli
developing both types of fluency is to enable folyékonyságról. Mind a szóbeli, mind az
learners to get their message across effectively. írásbeli folyékonyság fejlesztésének az a
(Thornbury 2006, Harmer 2007b, Ur 2012)

célja, hogy a tanulók az információt minél
hatékonyabban tudják átadni. (Thornbury
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2006,

Harmer

2007b,

Ur

2012)

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php? lang=hu
Fly-swatter game A game for practising Légycsapós játék A tanár felír néhány olyan
vocabulary. The teacher writes 10-15 words on szót a táblára, amelyet gyakoroltatni szeretne.
the board - not in rows, but randomly - which A tanulók két csapatot alkotnak, és mindkét
they would like to review. The students form csapatból egy tanuló a tábla előtt áll háttal.
two teams. One student from each team comes Kezükben mind a ketten egy légycsapót (vagy
to the board, and stands facing their team with egy összetekert újságpapírt) tartanak. A tanár
their back to the board. Each has a fly-swatter kimond egyet a táblára írt szavakból, majd a
(or a newspaper rolled as a stick). The teacher két tanuló a tábla felé fordul, megkeresik a
says a word, and the two students have to turn szemükkel

a

szót,

és

megérintik

a

around, look over the words on the board, and légycsapóval. Amelyik tanuló gyorsabban
touch the word the teacher said with their fly- megtalálja és megérinti a szót, annak a
swatter. The first student to touch the word csapata kap egy pontot. A játékot lehet
gets a point for their team. A variation of the nehezíteni úgy, hogy múlt idejű igealakok /
same game can be to write past forms of verbs magyar szavak vannak a táblán, és a tanár a
or Hungarian words on the board. This time the jelen idejű igealakot / az idegen nyelvű
teacher says the present verb form or the megfelelőt mondja, és a tanulóknak az annak
foreign language equivalent, and the students megfelelő múlt idejű igealakot / magyar szót
have to touch the past form of the verb or the kell megérinteniük. (Jones 2005)
Hungarian word on the board corresponding to
the one said by the teacher. (Jones 2005)

Four corners

Négy sarok A terem négy sarkában a tanár

The teacher fixes a piece of paper to the wall in négy állítást/idézetet/közmondást ragaszt a
each of the four corners of the room. Each falra. A tanulók körbejárnak, és megállnak a
paper has a statement/quote/proverb written on mellett az állítás/idézet/közmondás mellett,
it. The students walk around the room, and amelyik

valamiért

stand next to the statement/quote/proverb that elgondolkoztatta

őket,

megragadta
vagy

vagy

amelyikkel

catches their attention or 'talks to them', or with nagyon egyetértenek / nem értenek egyet.
which they strongly agree or disagree. When a Miután így mindegyik sarokban kialakul egy
small group has formed in each corner, csoport, az azonos csoporton belüli tanulók
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students in the same corner discuss their choice megbeszélik,
and

share

their

thoughts

about

hogy

miért

azt

az

the állítást/idézetet/közmondást választották, és
hogy az milyen gondolatokat ébresztett

statement/quote/proverb. (Klippel 1983)

bennük. (Klippel 1983)
Free poem Students write a free poem Szabad versben A tanulók a megadott váz
according to a set of criteria. The criteria might alapján szabad verset írnak. Az életkortól
vary according to the age of the students. For függően különféle vázakat lehet kitalálni.
example, the teacher can ask the students to Például a szófajokat adjuk meg szavanként és
use a certain number of words belonging to a soronként; a szó toldalékait határozzuk meg;
certain word class in each line, they might tell kérdéseket,

szinonimákat

vagy ellentétes

the students what word-endings some of the kifejezéseket határozunk meg. (Antalné–
words have to have, or they can give questions Raátz 2010)
to answer or synonyms or antonyms to be used
in the poem. (Antal - Raátz 2010)
Frontal teaching/Frontal workA work mode Frontális munka Az a tanulásszervezési
where all students in a group do the same mód, amelyben az együtt tanuló gyerekek,
activity at the same time, often at the same ifjak ugyanazokért az (általuk ritkán ismert)
pace in order to achieve the same goal. (M. oktatási
Nádasi 2001, M. Nádasi 2003a)

cél

okért

feldolgozásával,
gyakran

azonos

ugyanolyan

azonos

tartalom

időtartamban

ütemben,

és

egymással

párhuzamosan vesznek részt az elsajátítási
folyamatban.
Giving instructions An action performed by Instrukcióadás

Tanári

tevékenység,

the teacher in order to inform students about amelynek során a tanár elmagyarázza a
what they are expected to do. Effective tanulóknak azt, hogy mi a feladat. Akkor
instructions are short, clear and easy to hatékony, ha rövid, világos és jól érthető. A
understand. The teacher can use examples or tanár

példákkal

vagy

a

feladat

rövid

demonstrate the task in order to help students bemutatásával teheti még érthetőbbé az
fully understand the task, and can ask instrukcióadást, és instrukcióértést ellenőrző
instruction checking questions (ICQs) to make kérdésekkel bizonyosodhat meg arról, hogy a
sure

the

instructions

have

really

been tanulók valóban megértették-e a feladatot.
94

understood. (Scrivener 2005, Harmer 2007a)

(Scrivener 2005, Harmer 2007a).

Grading The method of assessment by which Osztályozás Az értékelésnek az a módszere,
students are classified into groups of measured amellyel a tanulókat besoroljuk a mért
product. Allows you to compare products. Its teljesítményük értéke szerinti csoportokba.
purpose is to determine the extent to which the Lehetővé

teszi

a

teljesítmények

learner has met the required requirements as a összehasonlítását. Célja annak megállapítása,
result of school learning and what has been hogy milyen mértékben felelt meg a tanuló az
achieved is sufficient to go further.

iskolai tanulás eredményeképpen az előírt
követelményeknek, s amit elért, elegendő-e a
továbbhaladáshoz.

Group characteristics A sum of features that Csoportjellemzők Azok a jellemzők, melyek
determine the profile of a group. We can also egy

csoportra

talk about mixed-ability or mixed-level groups, sajátosságait

vonatkoznak,

leginkább

annak

meghatározzák.

where students differ in their ability to study a Beszélhetünk vegyes képességű és vegyes
particular subject or in their achievement szintű csoportok, amelyeken belül a tanulók
within that subject.

között kisebb-nagyobb eltérések mutatkoznak
az adott tárgy tanulásához való képességeiben
és az adott tárgy tanulása során elért
szintjeiben.

Groupwork A work mode where students in a Csoportmunka A tanulásnak és a tanításnak
group and the members of the small group az a munkaformája, mely során a tanulók
cooperate to do a task. When doing groupwork, csoportban oldanak meg egy feladatot. A
members of the same group might work on the csoport

tagjai

kaphatnak

azonos

vagy

same task, or they might work on different különböző feladatot is.
tasks
Guided discovery A teaching method which Irányított felfedezés E tanítási módszer
engages students in tasks that allow them to alkalmazásakor a tanár olyan feladatokat ad a
make their own discoveries by making tanulóknak,

amelyek

connections and comparisons, and formulating önmaguk

képesek

elvégzése
felfedezni

során
és

the rules for themselves. Learning, therefore, is megfogalmazni az összefüggéseket és a
the discovery of new knowledge by students, szabályokat. A tanulás során a tanár a
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rather than listening to and understanding megfelelő

kérdések

feltevésével,

tanulók

explanations given by the teacher. The figyelmének irányításával segíti a felfedezést.
teacher's role in guided discovery is to select Az új ismereteket tehát nem a tanár
appropriate tasks and to ask good questions magyarázza el, vagy nyújtja át, hanem a
that direct students' attention towards key tanuló

önálló

gondolkodásának

points so that they notice them more easily. eredményeként születik meg. Az idegen
When teaching a foreign language, guided nyelvek tanítása során is alkalmazható ez a
discovery can be used effectively in the módszer a nyelvtani szerkezetek jelentésének
teaching of grammatical structures. (Scrivener tanításakor. (Scrivener 2005)
2005)
Half-a-sentence game Students sit in a circle. Félmondatos játék A tanulók körben ülnek.
The first student starts saying a sentence and Valaki elkezd egy mondatot, és a mellette ülő
the student sitting next them in the circle befejezi. Majd ő kezd el egy mondatot, és a
finishes it. Then the second student starts a következő fejezi be, és így tovább. (Antalné–
new sentence and the third student finishes it Raátz 2010)
and so on… (Antal - Raátz 2010)
Heterogeneous group The members of the Heterogén

csoport.

group have different characteristics (different különböző

sajátosságokkal

age, interest, and level of knowledge).

A

csoport

tagjai

rendelkeznek

(különböző az életkoruk, érdeklődési körük,
tudásszintjük).

Homework

Individual

learners'

teaching Házi feladat A tanulók önálló, a tanítási órák

method based on their teaching activities. Its között végzett tevékenységén alapuló oktatási
role is to increase the efficiency of education. módszer. Szerepe az oktatás hatékonyságának
Conditions of Application: regulation and növelése.
careful selection, moderation and solvency, szabályállítás
parental control and co-operation, teacher mértékletesség
supervision and evaluation.

Alkalmazásának
és
és

gondos

feltételei:
kijelölés,

megoldhatóság,

szülői

ellenőrzés és kooperáció, tanári ellenőrzés és
értékelés.

Homogeneous group The members of the Homogén csoport A csoport tagjai több, az
group have a number of relevant characteristics adott tantárgy tanulásának szempontjából
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relevant to the learning of the given subject (eg releváns

tulajdonsággal

rendelkeznek

age, knowledge level, social background, (például: életkor, tudásszint, társadalmi háttér,
mother tongue)

anyanyelv),

Hot seat A game played by two teams to Forró szék Szókincsgyakorló játék, amelyet
revise vocabulary and to practise how to két csoport játszik. Mindegyik csoportból
explain meanings. One student from each team egy-egy tanuló egy széken ül – ez a forró
comes to the board and sits in a chair - this is szék! - a tábla előtt, háttal a táblának. A
the 'hot seat' - with their back to the board. The csoport többi tagja a széken ülő tanuló előtt
other team members stand in a semi-circle áll félkörben, szemben a táblával. A tanár felír
around the student in the hot seat, facing the egy szót a táblára, és a csoporttagoknak
board. The teacher writes a word on the board, gyorsan és halkan el kell magyarázniuk a szót
and the team have to explain the meaning of a forró székben ülő társuknak úgy, hogy a
that word to the student in the hot seat quickly másik csapat forró székben ülő tagja ne hallja
and not too loud so that the student in the other meg. Az a forró székben ülő tanuló, amelyik
hot seat cannot hear it. The first student to gyorsabban kitalálja a táblára írt szót, egy
guess the word on the board gets a point for pontot

szerez

a

csoportjának.

Ezután

their team. After that each team chooses mindegyik csoportból egy másik tanuló ül a
another student to sit in the hot seat, and the forró székbe, és a játék folytatódik. Az a
game continues. The team with the most points csoport nyer, amelyik több pontot gyűjt össze.
is the winner. (Robertson 2010)

(Robertson

2010)

hptt://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php? lang=hu
Hybrid education When 75% of the course is Vegyes oktatás Amikor a kurzus 75%online, and only 25% of the course takes place aonline zajlik, és csak 25%-a zajlik szemtől
face to face.

szemben.

Icebreaker A short, game-like activity at the Jégtörő Egy rövid, játékos feladat, amelyeket
beginning of a school-year or a course. Its aim az első, együtt töltött tanév vagy egy
is to help students to get to know each other tanfolyam elején lehet használni arra, hogy a
and start talking to each other. It is most often tanulók megismerkedjenek és könnyebben
done in pairs or in small groups or as a beszélgessenek egymással. Leggyakrabban
mingling activity. (Harmer 2007a)

pármunkában,

kiscsoportos

munkában
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játsszák. (Harmer 2007a)

ICT

stands

for

information

and Információs

és

kommunikációs

communication technologies, and it involves technológiák (IKT) Alkalmazásának céljai
the use of ICT tools in education. ICT tools különbözőek lehetnek: információgyűjtés, can be used for various purposes: collecting, rendszerezés,
organizing, analysing and sharing information, -feldolgozás,
as

well

as

developing

kommunikáció,

-megosztás,

communicative, nyelvi készségek és kooperáció fejlesztése.

cooperative and language skills. ICT tools can Az IKT-ra épülő eszközök eredményesen
be used in and outside the classroom. Some felhasználhatók a tanórán vagy azon kívül. A
ICT tools, such as interactive whiteboards leggyakrabban használt IKT-eszközök között
(IWBs), mobile phones, computers, tablets and találhatók

olyan

cameras can be used for learning without amelyek

internet-hozzáférés

having access to the Internet, though their use használhatóak

elektronikus

(például:

eszközök,
nélkül

interaktív

is

tábla,

is usually enhanced when Internet access is mobiltelefon, számítógép, táblagép, kamera),
available. ICT tools also involve some online bár használatuk az internet-hozzáféréssel még
tools on the Internet which can be exploited for sokrétűbbé válhat. Ugyancsak IKT-eszközök
the purposes mentioned above, such as forums, azok

az

interneten

található

„online”

wikis, blogs, podcasts, chat rooms, emails, eszközök, amelyek különböző módon segítik
online dictionaries, as well as video and photo- a tanulókat a fent említett célok elérésében
editing tools. Applications for smart phones (például: fórum, wiki, blog, podcast, chat, eand tablets are becoming more and more mail, online szótárak, video- és fotoszerkesztő
common as learning tools, too. Some of the programok).

Egyre

elterjedtebbek

az

tasks that can be performed with the help of okostelefonok és táblagépek segítségével
ICT tools are the following: exchanging használható

alkalmazások

is.

Az

IKT-

opinions on a forum, editing a document eszközök segítségével különböző feladatok
together in a wiki, writing and editing class adhatók,

például:

véleménycsere

egy

blogs and individual student blogs, recording fórumon, közös dokumentum szerkesztése
and sharing audio files in podcasts, discussing egy wikiben, osztályblog és egyéni tanulói
a topic in oral or written chats, editing and blogok
sharing

videos

and

photos,

írása

collecting, segítségével

és

szerkesztése,

hanganyag

podcast

rögzítése

és

analysing and presenting information in web megosztása, chatbeszélgetések írásban és
quests. (Dudeney - Hockly 2007, Útmutató szóban, videók és fotók szerkesztése és
2013)

megosztása,

webquestek

keretében
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információ- és anyaggyűjtés és a gyűjtött
anyag feldolgozása, bemutatása. (Dudeney Hockly 2007, Útmutató 2013)
In one's last plea – it is a type of game, it can Az utolsó szó jogán Játéktípus, mely
eredményesen

be used at the language lessons.

alkalmazható

a

Each student chooses a sentence from a text nyelvtanórákon. Lényege, hogy egy adott
that triggers some thoughts in them. One of the szövegből

a

students reads out the sentence they chose, and mondatot,

tanuló

kijelöl

amelyik

egy

olyan

tartalmáról

van

those who chose the same sentence share their véleményük. Majd egy tanuló felolvassa azt,
ideas about it with the group. The student who hogy mit jelölt meg. Az azonos mondatot
read out the sentence summarizes all the ideas megjelölő tanulók elmondják véleményüket,
shared and adds their own. This technique can majd az első megszólaló az utolsó szó jogán
be used for discussing any topic. In their last összefoglalja a hallott véleményeket, és
plea a student concludes the task with a short elmondja a saját véleményét. A feladatot
summary.

bármilyen

téma

(Bárdossy et al. 2002, Pethő 2005)

használhatjuk.

Az

megbeszélésekor
azonos

véleményeket

elmondók után egy tanuló az utolsó szó jogán
összefoglalja az elhangzottakat. (Bárdossy et
al. 2002, Pethőné 2005)
Individual work –it is the third form of the Egyéni

munka

Az

egyéni

munka

a

work mode where students work on a task on munkaformák harmadik változatát képviseli. A
their own. Individual work can be used for tanulók itt az új anyag feldolgozását a saját
munkatempójuknak megfelelően végzik.

acquiring new knowledge.

Inductive method The knowledge acquisition Induktív

módszer

Az

ismeretszerzés

strategy is focuses on the processing and stratégiája az ismeretek feldolgozására, illetve
generalization

of

knowledge,

the általánosítására, vagyis a fogalomalkotásra

conceptualization. The aim of the method is to irányul. A módszer lényege, hogy egy
introduce a certain unknown concept by bizonyos ismeretlen fogalmat úgy mutatunk
approaching the general from the individual.

be, hogy az egyediből kiindulva közelítünk az
általánoshoz.
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Information gap activity One of the most Információsszakadék-feladat
often used type of communicative task in kommunikatív
which

different

learners

different használt

have

feladatok

fajtája,

information on the same subject and share this tanulóknak

A

egyik

amelyben

különböző

gyakran
különböző

információ

áll

information in the task so that they can rendelkezésére ugyanarról a témáról, és a
perform a task in possession of information, feladatban ezt az információt megosztják
for example: how far it differs from another, egymással

annak

érdekében,

hogy

az

very similar picture. Each of these two images információ birtokában el tudjanak végezni
is only visible to one of the students and can egy feladatot, például: jelölni egy képen azt,
only distinguish the differences from what hogy mennyiben tér el egy másik, nagyon
your

partner

knows.

(Scrivener

Thornbury 2006, Útmutató 2013)

2005, hasonló

képtől.

A

két

hasonló

kép

mindegyikét csak az egyik tanuló látja, és a
különbségeket csak a partnerétől hallottak
alapján

tudja

jelölni.

(Scrivener

2005,

Thornbury 2006, Útmutató 2013)
Intensive reading Its aim is understanding text Intenzív olvasás Célja az olvasott szöveg
and the developing reading skills with the help megértése és az olvasási készség tudatos
fejlesztése a szöveghez kapcsolódó feladatok

of the tasks.

segítségével.
Interesting points Each student puts a sign Érdekes pontok Játéktípus, mely során a
next to a section of a text which they find tanulók egy színes ponttal megjelölnek egy
interesting, and then they give reasons for their érdekes

részt

a

szövegben,

majd

choice. The sign can be made with coloured megindokolják a választásukat. Színes ceruza
pencils or post-its. (Antal - Raátz 2010)

helyett

használhatnak

színes

ragasztós

csíkokat is. (Antalné–Raátz 2010)
Intermittent fixing Units of negotiation of Szakaszos rögzítés Új anyag tárgyalásának
new

material,

with

recurrent

repetition egységeit, összefüggő részleteit követően

following related details. Within the batch vissza-vissza térő ismétlés. A szakaszos
recording we have to distinguish between rögzítésen belül meg kell különböztetnünk
verbal and written fixation. Written recording szóbeli és írásbeli rögzítést. Az írásbeli
is the sketch written by the student, which rögzítést jelenti a tanuló által készített
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leads to the learning of the note. Notebooks vázlatírás,
can be either on their own or through teaching.

ami

elvezet

a

jegyzetelés

megtanulásához. A jegyzetelés lehet önállóan

Notebooks also have a significant role in later vagy tanári vezetéssel.
self-study. Sometimes a serious obstacle to A jegyzetelésnek jelentős szerepe van a
adult learning is when someone can not make a későbbi önálló tanulásban is. A felnőttkori
tanulásnak

note or sketch on their own.

néha

komoly

akadályozó

tényezője, ha valaki nem tud önállóan
jegyzetelni vagy vázlatot készíteni.

Jigsaw Students form groups of 3 to 5, and Mozaik

A tanulók kisebb (3-4-5 fős)

each member of the group has a different task csoportokat

alkotnak.

Minden

egyes

to work on. Each student does their task and csoporttagnak más-más a feladata. A tanulók
then shares their solutions with the rest of the önállóan megoldják a saját részfeladatukat,
group. The group can only achieve their group majd megoldásukat megosztják a csoport
goal, that is, carry out a certain task, if all the többi tagjaival. A csoport a feladatát akkor
group members have done their own task and tudja csak megoldani, ha minden egyes
shared it with the others. (Bárdossy et al. 2002)

csoporttag a saját feladatát elvégzi, és azt meg
is osztja a csoport többi tagjaival. (Bárdossy
et

al.

2002)

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php?lang=hu

Knowledge Knowledge is a complex in which Ismeret Az ismeret
concrete
(conceptual)

olyan komplexum,

(experiential)

and

abstract amelyben konkrét (tapasztalati) és absztrakt

knowledge

elements,

unique (fogalmi) ismeretelemek, egyedi dolgokat és

things and general contexts, and reflections of általános összefüggéseket, törvényszerűségek
the laws are organic and necessarily related tükröző

ismeretelemek

szerves

és

szükségszerű kapcsolatban állnak egymással

(induction, deduction).

Thinking about designing the concept, we get (indukció, dedukció).
from

our

own

experience

to

general

A fogalom kialakításánál gondolkodva

abstractions (induction). However, we can rely jutunk el a saját tapasztalatainktól az általános
not only on our own experience but also on the absztrakciók

felé

(indukció).

Az

actual results of the science and generalizations ismeretszerző tevékenységben azonban nem
of the given case (deduction) in the knowledge csupán

saját

tapasztalatainkra
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támaszkodhatunk, hanem a tudomány eddigi

acquisition activity.

eredményeit,

általánosításait

alkalmazhatjuk

az

adott

is

konkrét

esetre

(dedukció).
Knowledge Possessing a system of knowledge Tudás Olyan ismeretek rendszerének a
in which knowledge is built on one another and birtoklása, amelyben az ismeretek egymásra
has a specific relationship. Learning to acquire épülnek,
understanding

of

a

specific

system

és

egymással

meghatározott

of kapcsolatban vannak. A tanulás egymással

knowledge that is essential to each other. szükségszerű kapcsolatban álló ismeretek
Another criterion of knowledge is to not only meghatározott rendszerének megértés alapján
recall it, but also to apply it in different történő elsajátítása.A tudás másik kritériuma,
situations to solve different theoretical and hogy ne csak felidézni, hanem alkalmazni is
practical tasks. This is particularly important tudjuk különböző helyzetekben, különböző
when developing professional knowledge.

elméleti és gyakorlati feladatok megoldására.
Ez a szakmai tudás kialakítása esetében
különösen fontos.

Language activities Activities that require Nyelvi

tevékenységek

language users to activate their communicative tevékenységek
language

competence.

According

to

the használata

ide
a

Mindazon

tartoznak,

melyek

nyelvhasználók

nyelvi

Common European Framework of Reference, kompetenciája aktiválódik. Négy fő nyelvi
we can distinguish four main types of language tevékenységet

különböztetünk

meg:

a

activity: reception, production, interaction or recepció, a produkció, az interakció és a
mediation

(in

particular,

interpreting

or közvetítés (Közös Európai Referenciakeret

translating). (Common European Framework 2002).
of Reference 2000)
Language skills Special abilities that enable Nyelvi készségek A nyelvi tevékenységek
language users to perform language activities. elvégzéséhez szükséges képesség. Négy fő
There are four main language skills: (i) nyelvi készségről beszélhetünk: a hallott
listening skills and (ii) reading skills are szöveg értésének, valamint az olvasott szöveg
receptive skills, speaking and writing skills.

értésének

a

készsége,

receptív

nyelvi

készségek, beszédkészség és az íráskészség.
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Language systems Elements of the language Nyelvi rendszerek A nyelv alapegységei,
which enable us to perform language activities amelyek segítségével nyelvi tevékenységeket
by providing us with the necessary building tudunk végezni. A nyelvi rendszerek közé
blocks. Language systems include phonology, tartoznak a hangok, a szókincs, a nyelvtani
vocabulary,

grammatical

structures

and struktúrák és a nyelvi funkciók. (Scrivener

language functions. (Scrivener 2005)

2005)

Learner autonomy An educational objective Tanulói autonómia A tanuló lehetőséget és
as well as the means of education. The student támogatást

kap

az

önálló

is given the opportunity and support to tevékenységvégzéshez, ahhoz, hogy tudatosan
implement activities independently in order to irányíthassa

a

tanulását,

consciously take control of their own learning reflektálni

annak

megtanuljon

eredményességére,

process, to learn to reflect on its effectiveness, felelősséget tudjon vállalni saját tanulásáért,
to be able to take responsibility for their own együtt tudjon működni a tanulás során
learning, to cooperate with others and to másokkal,

a

tanulással

kapcsolatos

conform to the rules and norms of the learning szabályokat és normákat be tudja tartani. A
environment. The concept is given a special fogalom
role

in

student-

and

a

tanuló-

learning-centred megközelítésben

approaches. (Gaskó 2010)

(Gaskó 2010)

Learning

Tanulás

A

kap

tanuló

és

tanulásközpontú

lényeges

tudatos

szerepet.

és

aktív

The student's conscious and active involvement közreműködése az oktatás folyamatában. Az
in the education process. The acquisition of elméleti és gyakorlati ismeretek, jártasságok
theoretical and practical knowledge and skills, és

készségek

the development of abilities, the development kialakulása,

elsajátítása,

meghatározott

a

képességek

viszonyulások,

of specific relationships, emotional and willful érzelmi és akarati tulajdonságok fejlődése,
qualities, behavioral formation.

magatartásformálódás.
.

Learning environments The form in which Tanulási környezet Azt az oktatási formát
teachers and learners meet and communicate.

jelöli, amelyben a tanár és a tanulók az
oktatás során találkoznak és kommunikálnak.

Learning laws Science, motivation, activation, Tanulási törvények A tudományosság, a
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clarity, gradualness, regularity, persuasion, motiválás, az aktivizálás, az érthetőség, a
durability,

differentiation,

feedback

and fokozatosság,

a

rendszeresség,

a

szemléletesség, a tartósság, a differenciálás, a

reinforcement.

visszacsatolás és a megerősítés elve.
Learning motivation It is the part of self- Tanulási motiváció Az egyén önszabályozó
regulatory processes of the individual, in which folyamatainak része, amelyben a tanuló
the

learner

(active

metacognitive, (metakognitív, metamotivációs és viselkedési

in

metamorphic and behavioral) is an active part szempontból) aktív részese saját tanulási
of his / her own learning process. This process folyamatának. Ez a tanuló által meghatározott
defined by the student it is realized through folyamat

interakciókon

keresztül valósul meg.

self-regulatory interactions.

Learning

önszabályozó

motivation

levels

External Tanulási motiváció szintjei Külső (extrinsic)

(extrinsic) motivation = the learning tool to motiváció = a tanulás eszköz egy külsődleges
achieve

an

external

goal

(reward

or cél elérése (jutalom elnyerése vagy büntetés

punishment). Prestige Motivation = Learning is elkerülése) érdekében. Presztízsmotiváció = a
influenced

by

internal

self-validating tanulást belső én-érvényesítő tendenciák és

tendencies and external competition. Intrinsic külső versenyhelyzetek befolyásolják. Belső
motivation = learning is based on interest and (intrinsic) motiváció = a tanulás érdeklődésen,
curiosity. Integrated (internalized) motivation kíváncsiságon alapul. Beépült (internalizált)
motiváció = a tanulás erkölcsi kötelességgé

= learning becomes a moral duty.

válik.
Learning outcome An indicator of what Tanulási eredmény Azt jelöli, hogy a
students having performed certain learning tanulási folyamat végére, a tanulónak mit kell
activities can or should be able to do by the tudnia, mire kell képesnek lennie. A fogalom
end of a learning process. It is strongly erőteljesen

kapcsolódik

a

tanuló-,

connected to learner- and learning-centred tanulásközpontú megközelítéshez, és gyakran
approaches, and is often formulated in the form kompetencia formájában fogalmazzák meg
of competences or 'Can do' statements.

őket. (Kennedy 2007)

(Kennedy 2007, MKKR 2012)

Learning

styles

The

way

of

learning Tanulási stílusok Az egyénre jellemző
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characteristic to the individual learner. The tanulási mód. A különböző tipológiák ki
different typologies emphasize (1) which szokták emelni, hogy (a) a tanuló milyen
preferred sensory system a learner best érzékszervi észlelés révén tanul szívesen,
responds to, and, based on this, they make the amely alapján elkülönítik az auditív, vizuális,
distinction

between

auditory,

visual

and kinesztetikus tanulókat; azt, hogy (b) inkább

kinaesthetic learners, (2) if a learner prefers egyénileg vagy társas környezetben szeret
learning alone or by interacting with other tanulni; valamint azt, hogy (c) reagálási
learners, and (3) if a learner is impulsive or módjukban

inkább

reflective when reacting to different stimuli. reflektívek.

A

impulzívak,

kognitív

illetve

megközelítésű

Among the different cognitive models, it is modellek közül érdemes kiemelni (d) Kolb
important to note (4) Kolb's approach, which megközelítéseit, aki az információ felvétele
makes the distinction between concrete and szerint

konkrét

és

absztrakt,

az

abstract learners based on how they perceive információfeldolgozás módja szerint pedig
information, as well as active and reflective aktív és reflektív kategóriákat különített el, és
learners

based

on

how

they

process a tanulási stílusokat összefüggésbe hozta a

information. Kolb also found a relationship szívesen

tanult

tantárgyakkal,

between learning styles and the subject learners szakterületekkel. Újabb tendencia, hogy az
like studying. A new tendency in the study of egyéni tanulási stílusnál is inkább azokra a
learning styles is to focus on characteristics sajátosságokra helyezik a hangsúlyt, amelyek
that can be developed, for example, on változtathatók, fejleszthetők. Például olyan
metacognitive characteristics, such as learners' metakognitív jellemzőkre, mint a jellegzetes
beliefs about learning (e.g., learning as the tanulási nézetekre (például a tanulás mint
reproduction of knowledge vs. learning as the reprodukció vagy tudáskonstruálás), valamint
creation of knowledge), or learners' strategies a tanulást szabályozó stratégiákra (például
to control their own learning (e.g., external külső, oktatótól várt szabályozás vagy belső, a
control, when learning is expected to be tanuló által irányított tanulás). (Szitó 1987,
controlled by the teacher vs. internal control, Kálmán

2006,

Lukács

2006)

when learning is controlled by the student http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
themselves). (Szitó 1987, Kálmán 2006, ereso.php?lang=hu
Lukács 2006)

Lecture A monological oral communication Elbeszélés

Olyan

monologikus

szóbeli

method that is used to illustrate a phenomenon, közlési módszer, amely egy-egy jelenség,
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event, process, person, object in an illustrative esemény, folyamat, személy, tárgy érzékletes,
way. It mobilizes students' imagination and szemléletes bemutatására szolgál. A tanulók
emotions.

It

is

extremely

important

to képzeletét, érzelmeit mozgósítja. Rendkívül

illustrate: objects, photographs, film details and fontos a szemléltetés: tárgyak, fényképek,
sound recordings enhance the experience of filmrészletek, hangfelvételek fokozzák az
narrative.

elbeszélés élményszerűségét.

Lesson plan Preparing of the experienced Óravázlat A tapasztalt tanár előkészülete. A
teacher. In the everyday work, the most mindennapi
commonly used form of the project, it is használt

munkában
tervfajta,

a

leggyakrabban

általában

rövid,

usually a short, "informal" reminder that the „informális” emlékeztető, amelyet a tanár,
teacher can mostly use in his lesson on the egyéni megfontolásai alapján, a legjobban tud
basis of individual considerations.

használni az óráján.

Lesson stages The most commonly occurring Óra szakaszai A tanórák leggyakrabban
steps of a lesson, which are included in the alkalmazott és az óratervekben is jelölt
lesson plan. Lessons are often divided into lépései. A tanórákat különféle szakaszokra
three parts: the introduction, the main focus of oszthatjuk, attól függően, hogy mi a domináns
the lesson, and the ending. We can also talk didaktikai mozzanat. Ezen túl beszélhetünk
about some common elements of a lesson and gyakran alkalmazott feladattípusokról és a
their aims, such as warmers and lead-ins at the jellemző

céljukról.

Ilyenek

például

a

beginning of the lesson, short fillers to fill in bemelegítő feladatok, a bevezető és ráhangoló
the time slot between two activities, energisers feladatok az órabevezető szakaszában, rövid
to increase group energy, stirrers to wake „kitöltő” feladatok az óra feladatai között
students up, settlers to help students calm vagy utána adódó pluszidő kihasználására, a
down, coolers to round the lesson off with a csoport energiáit növelő feladatok, a tanulókat
light or fun activity, and reserve activities to be „felrázó” feladatok, a tanulókat „lecsendesítő”
used if the lesson ends earlier than planned. feladatok, valamint az óra végén használt
(Harmer 2007a, Clarke 2008)

levezető feladatok és a tartalék feladatok arra
az esetre, ha a tanulók hamarabb elvégzik az
órai feladatokat, mint azt a tanár tervezte.
(Harmer 2007a, Clarke 2008).

Level of foreign language knowledge The Idegen nyelvi tudásszint a tanulók csoportba
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level achieved by a language learner, which is osztásának

leggyakoribb

kritériuma.

A

also the most commonly adopted criterion for köznyelvben beszélhetünk kezdő, álkezdő,
grouping students. We can talk about beginner, alapfokú,

középszint

alatti,

középszintű,

false-beginner, elementary, lower- or pre- középszint feletti, haladó és mesterszintű
intermediate, intermediate, upper-intermediate, nyelvtudásról. Ezeknek a szinteknek az
advanced and expert users of a language. The elérésekor a Közös Európai Referenciakeret
Common European Framework of Reference (KER) jelöléseit használhatjuk a kimeneti
(CEFR or CEF) identifies six different levels szint meghatározására, amelyek a következők:
of language knowledge, that is, six different A1 és A2 (alapszintű nyelvhasználók), B1 és
language competence levels, which are the B2 (önálló nyelvhasználók) és C1 és C2
following: A1 and A2 (levels of basic users), (mesterfokú
B1 and B2 (levels of independent users), and általánosságban

nyelvhasználók).
elmondható,

Vagyis
hogy

egy

C1 and C2 (levels of proficient users). In alapfokú nyelvi szintre épülő nyelvi kurzus
general, the level achieved by a student at the tervezett kimeneti szintje A1 vagy A2
end of an elementary language course is (minimumszint

vagy

alapszint),

egy

usually A1 or A2 (Breakthrough or Waystage középszint alatti kurzus tervezett kimeneti
level), at the end of a pre-intermediate course it szintje A2 vagy B1 szint (alapszint vagy
is A2 or B1 (Waystage or Threshold level), at küszöbszint),

egy

középszintű

kurzus

the end of an intermediate course it is B1 or B2 tervezett kimeneti szintje B1 vagy B2
(Threshold or Vantage level), at the end of an (küszöbszint vagy középszint), egy középszint
upper-intermediate course it is B2 or C1 feletti kurzus tervezett kimeneti szintje B2
(Vantage or Effective Operational Proficiency vagy C1 (középszint vagy haladószint), és egy
level), and at the end of an advanced course it haladó nyelvi kurzus tervezett kimeneti
is C1 or C2 (Effective Operational Proficiency szintje C1 vagy C2 (haladószint vagy
level or Mastery level). (Common European mesterfok). (Közös Európai Referenciakeret
Framework of Reference for Languages 2000, 2002, Harmer 2007b)
Harmer 2007b)

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php? lang=hu

Line-up A short game to form pairs or small Sorakozó Egy rövid játék, párokból vagy kis
groups. Students line up according to some csoportokból áll. A tanulóknak megadott
pre-established criteria, for example, by the szempont szerint sorba kell állniuk. Például: a
first letter of their first name in alphabetical keresztnevük

kezdőbetűje

szerint

order, by birth date, or by choosing an ábécésorrendben, a születésnapjuk szerint
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adjective that best describes their feelings and választanak

egy

melléknevet,

amelyik

lining up in alphabetical order according to the legjobban kifejezi abban a pillanatban az
first letter of their adjective. If the line has érzéseiket, és a melléknév kezdőbetűje szerint
formed, the teacher can check the order, or ask állnak ábécésorba. Ha megvan a sor, akkor
the students to explain their choices for their érdemes

ellenőrizni

a

sorrendet,

vagy

adjectives. Students standing next to one megkérdezni a tanulókat, hogy ki milyen
another can form pairs, or 3-4 students melléknevet választott, és miért. Ezután az
standing one after the other can form small egymás mellett álló tanulók dolgozhatnak
párban,

groups. (Kagan 2001)

vagy

hármas/négyes

csoportokat

formálhatnak a sorban egymás után álló
tanulók. (Kagan 2001)
Listening comprehension task Its aim is for Hallott szöveg értésének készsége Célja,
students to understand what they hear. We can hogy a tanulók a hallott szöveget minél
talk about extensively listening to understand jobban megértsék. Beszélhetünk extenzív
and enjoy listening. At the same time, we can hallgatásról, amelynek célja a hallott szöveg
speak of intense listening, which aims to megértése

és

élvezése.

Ugyanakkor

understand the heard text and to consciously beszélhetünk intenzív hallgatásról, amelynek
understand the understanding of the text by célja a hallott szöveg megértése és a hallott
using the text-related tasks. Frequently used szöveg
listening

techniques

comprehension

and

tudatos

fejlesztése

a

listening szöveghez kapcsolódó feladatok segítségével.

are

listening

értésének

to

specific Gyakran alkalmazott hallgatási technika az

information. (Scrivener 2005, Harmer 2007b).

általános megértést célzó hallgatás és a
konkrét
(Scrivener

információt
2005,

kereső

hallgatás.

Harmer

2007b).

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php? lang=hu
Logical fixation It is a matter of discovering Logikai rögzítés Lényege, hogy a korábban
the logical relationships with the previously tanultakkal
learned ones that are needed to process the new feltárjuk,

words

amik

logikai
az

kapcsolatokat
új

anyagrész

feldolgozásához szükségesek.

material.

Lost

való

A

type

of

game

where Elkóborolt szavak Játéktípus, lényege, hogy
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students look for words which are not in their egy szövegbe oda nem illő szavakat teszünk, s
right place in a text, a sentence or a proverb. a tanulóknak azokat kell megkeresniük, majd
Then they insert them in their right place.

a szavakat a megfelelő helyre kell tenniük.

Magic numbers It is a type of game in which Bűvös számok Játéktípus, melynek elején
each student thinks of three important numbers minden tanuló kigondol három olyan számot,
- the 'magic numbers' - that represent important melyek az életükben fontos szerepet töltenek
events or facts in their life. The students then be, eseményeket, vagy tényeket jelölnek.
form pairs and guess what their partner's Ezután a tanulók párokban megnézik egymás
numbers stand for. At the end of the game bűvös számait, és megpróbálják kitalálni,
students share their partner's magic numbers hogy mit jelölnek. A játék végén, a tanulók
and the information they have found out with megosztják az egész csoporttal a párjuk bűvös
the rest of the group. (Bollas 2015)

számait és ezek jelentését. (Bollas 2015)

Make your name memorable The teacher Segíts, hogy megjegyezzem a neved! A tanár
asks the students to decide how they want to minden

tanulót

megkér

arra,

hogy

make their first name memorable for the group. gondolkodjon el azon, hogy hogyan fogja
The following tips might help students: they emlékezetessé tenni a többiek számára a
can (a) tell the group how their first name was keresztnevét. Ehhez a következő ötletek
chosen, they can (b) talk about the origin and adhatók: (a) Elmesélhetjük, hogy miért ezt a
the meaning of their first name, or (c) they can nevet kaptuk. (b) Elmesélhetjük, hogy mi a
say an adjective which starts with the same nevünk eredete, jelentése. (c) Mondhatunk
letter as their first name and which describes egy jelzőt, amely ugyanazzal a betűvel
them in any way, for example, Clever Collin. kezdődik, mint a keresztnevünk, például:
After some thinking, each student makes their Okos Ottó. Az ötletgyűjtés után a tanulók
name memorable. (Szesztay 2009)

körben emlékezetessé teszik a nevüket.
(Szesztay

2009)

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php?lang=hu

Market Students work in groups of three. The Piac

A

tanulók

hármas

csoportokban

material to be studied is divided among the dolgoznak. A tanár a tananyagot úgy osztja
groups in a way that each part of the material is föl,

hogy

minden

egyes

rész

két-két

given to two groups. After studying their own csoportnak jusson. A csoportok a saját
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part, each group makes a poster in which they anyagrészüket poszterré alakítják át. Kikötés
summarize it. The teacher can determine the lehet, hogy az ábrák mellett csak megadott
number of words that the groups are allowed to számú

szó

szerepelhet.

Amikor

készen

write next to their diagrams and drawings in vannak a poszterek, egy tanuló a helyén
the poster. When the posters have been created, marad, és várja a hozzá érkezőket, hogy
each group chooses a student who stays in their bemutassa

a

place with the poster, presents it to students tananyagrészletet,

poszter

alapján

a

illetve

válaszoljon

a

from other groups and answers their questions. kérdésekre. A másik két tanuló kimegy a
The other group members go around the room „piactérre”, és igyekszik a többi anyagrészről
- the 'market' - to look at other posters and to minden

információt

collect as much information about the different csoporttagok

begyűjteni.

visszamennek

a

A
saját

parts of the material as possible. At the end of csoportjukba, és megtanítják a hiányzó részeit
the activity, all students return to their groups a leckének. Ez után következhet a teljes
and teach what they have learnt to their group anyagból számonkérés is. (Ginnis 2007)
mates. The activity can be concluded by http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
summarizing the material as a whole. (Ginnis ereso.php? lang=hu
2007)
Measurement A method of testing where we Mérés Az ellenőrzésnek olyan módszere,
use measuring instruments (tests) to quantify amelynek során mérőeszközöket (teszteket)
(quantify) the results revealed during the audit. alkalmazunk, hogy az ellenőrzés során feltárt
Requirements: objectivity, validity (validity) eredményeket kvantifikálni (számszerűsíteni)
and reliability (reliability).

tudjuk. Követelményei: objektivitás, validitás
(érvényesség) és reliabilitás (megbízhatóság).

Message to someone Students write a message Üzenet egy szereplőnek A tanulók egy
in the name of one of the characters in a text (a üzenetet fogalmaznak meg az egyik, az
tale, a short story, or a novel) to another olvasmányban

(mesében,

elbeszélésben,

character from the same text (or to a character történetben, regényben stb.) szereplő nevében
from another text). Then they guess who the egy másik, ugyanabban a szövegben (esetleg
messages were written to. The messages can be lehet más mű szereplője is) szereplőnek
voice messages left in a voice mail, or SMS címezve. A többiek kitalálják, hogy ki kinek
messages. (Antal - Raátz 2010)

üzen. Az üzenet lehet telefonüzenet a
hangrögzítőre,

SMS

stb.

(Antalné–Raátz
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2010)
Mind-map A type of game that presents ideas, Gondolattérkép A gondolatok, információk,
information, and concepts along with the fogalmak, valamint a közöttük teremthető
connections between them within a certain kapcsolatok feltárását mutatja meg egy adott
topic. Its types are the following: associative témában.

Altípusai:

asszociatív

mind-maps and hierarchical mind-maps. (Pethő gondolkodásra épülő, illetve hierarchizált
tudásra épülő. (Pethőné 2005)

2005).

Mingling activity A work mode where Piactérfeladat Munkaforma, mely során a
students stand up, walk around the room and tanulók felállnak, és tetszőlegesen választanak
choose a partner with whom to discuss a topic. maguknak

egy

After a short discussion, each student finds a megbeszélnek
new partner and the new pairs discuss the same elteltével

párt,

valamit.

akivel
Egy

minden tanuló új

párban

rövid

idő

párt keres

topic or they can be given a new one. This way magának, és az új párok ismét megbeszélnek
students have a chance to talk to 3-4 other egy témát, amely lehet ugyanaz, mint az
students in about 5-10 minutes. (Szesztay előző, vagy lehet más is. A tanulók így 5-10
perc leforgása alatt 3-4 másik tanulóval

2009)

tudnak beszélgetni. (Szesztay 2009)
Monolingual group- It is important for a Egynyelvű csoport Az idegennyelv-oktatás
foreign language education that the teacher szempontjából fontos, hogy a tanár tisztában
should be aware of the language of the legyen azzal, hogy csoportjának tagjai milyen
members of his group who can communicate. nyelven

tudnak

If they all speak the same language, they are a mindannyian

tongue

nyelvet

Ha

beszélnek,

egynyelvű csoportról van szó.

one-language group.

Mother

azonos

kommunikálni.

education

-

Providing Anyanyelvi nevelés – A társadalmi élet

language support on different levels of social különféle

színterein

megvalósuló

life, promoting of the individual language nyelvsajátítás, az önálló nyelvi kifejezés
expressions

elősegítése.

Motivation Motivation is a combination of Motiváció és motiválás A motiváció azon
reasons which is motivate the learner to learn, különböző

eredetű

indítékok

együttese,
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learn the learning decision and discretion. melyek a tanulót a tanulásra rávezetik,
Motivation is the set of procedures for tanulási elhatározását, kedvét ébren tartják. A
motiválás a tartós motivációk kialakulását

sustained motivation.

szolgáló eljárások összessége.
Multilingual group The participants of the Többnyelvű csoport A csoport résztvevőinek
anyanyelve különböző.

group have different languages

Multiple choice A written exercise in which Feleletválasztósfeladat

Olyan

feladat,

students have to mark the right option of three amelyben a tanulóknak három vagy négy
or four possibilities.

válasz közül kell kiválasztaniuk a helyeset.

(Ur 2012)

(Ur 2012)

Normative pedagogy Evaluative pedagogy, Normatív pedagógia Értékelvű pedagógia,
which follows the basic ethical norms to mely az alapvető etikai normákat követve
designate the educational aimss and tasks.

jelöli ki a nevelési célokat és feladatokat.

One-minute talk – a type of game that can be Egy percünk a tiéd Játéktípus, melynek
used to improve students' speaking skills. Each segítségével

fejleszthetjük

student is given one minute to talk about a beszédkészségét.

a

tanulók

Lényege, hogy a csoport

minden tagja egy percig beszélhet egy adott

specific topic.

témáról.

Lehet

ez

olvasmányélmény,

szabadidős tevékenység.

Optional curriculum lesson
interested

in

the

curriculum.

For students Fakultatív tantervi óra Az érdeklődő tanulók
Here,

the számára kerül a tanítás rendjébe. Itt a tanterv

supplementary material of the curriculum is kiegészítő

anyagát

mélyen,

alaposan

deeply worked out. It is usually the last lesson feldolgozzuk. Általában utolsó óra, melyre
for which a separate curriculum is to be külön tanmenettervet kell készíteni.
prepared.
Organizing It is a didactic activity that ensures Rendszerezés Olyan didaktikai tevékenység,
the integration of knowledge into the system mely az asszociációs kapcsolatok kiépítésével
through the establishment of association biztosítja

az

ismeretek

rendszerbe

való

relationships. The functions of systematization illeszkedését. A rendszerezés funkciói az
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are

the

preservation,

mobilization

of ismeretek

megőrzése,

knowledge, and the application of knowledge biztosítja

az

in different situations. Systematization may be helyzetekben
required at various stages of the educational rendszerezésre

ismeretek
való
az

különböző

alkalmazását.
oktatási

A

folyamat

különböző szakaszaiban lehet szükség.

process.

Out-of-school
education

mobilizálhatósága,

The

form

of Iskolán kívüli oktatás Az oktatásnak az a

factors

make

to formája, amelyet a különböző tényezők a

education

that

various

supplement and deepen the knowledge gained tanítási órán megszerzett ismeret
in teaching. (Eg. theater, museum and concert kiegészítése, elmélyítése érdekében végeznek.
(Pl. színház-, múzeum- és hangverseny-

tour).

látogatás.)
Pairwork A work mode where two students Páros munka Az a munkaforma, amelyben
work together on a task. Pairwork can be used két tanuló közösen old meg kapott vagy
for acquiring new knowledge as well as for vállalt tanulmányi feladato(ka)t. Sajátossága,
applying,

reinforcing,

organizing

and hogy az együttműködés során kialakuló

evaluating previously learnt knowledge. (M. kölcsönös függési, felelősségi és ellenőrzési
Nádasi 2003a, Útmutató 2013)

viszonyok eredményeként a pár tagjai között
az egymásrautaltság kizárólagos.

Pass the message Students work in small Körposta A csoportmunka egyik formája.Egy
groups. One of the students in the group writes tanuló leír egy rövid mondatot a beszélgetés
a sentence related to the topic of the témájáról, majd a társa fülébe súgja, és így
conversation on a piece of paper, then whispers megy a mondat tovább, amíg vissza nem ér a
it to the next student, who whispers it to the feladóhoz. Ő hangosan elmondja, amit kapott,
third student, who whispers it to the fourth majd felolvassa, hogy mi volt az eredeti
student... This goes on until the sentence mondat. (Antalné–Raátz 2010)
arrives back at the 'sender' who says it out
loud, and reads out the original sentence from
the paper. (Antal - Raátz 2010)

Pass

the

parcel!

Teaching

activities, Add tovább a csomagot! Feladattípusok,

techniques The teacher hides 8-10 word cards technikák A tanár 8-10 szókártyát rejt el egy
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in a parcel in such a way that they wrap up the csomagban úgy, hogy egy szókártya egy réteg
first card with a piece of paper and then wrap papírba van csomagolva, a következő kártya
this and another word card with another piece pedig egy újabb réteg papírban van. Az így
of paper. When the parcel is ready, the students elkészített nagyobb csomagot a tanulók
pass around the parcel while there is some egymásnak adogatják. Eközben szólhat a
music playing in the background. When the zene. Mikor a zene elhallgat, az a tanuló,
music stops, the student who has the parcel akinél a csomag van, kicsomagolja az első
takes out the first word card from the parcel by szókártyát, vagyis eltávolítja az első réteg
taking off one layer of paper. Their task is to csomagolópapírt. A feladata az, hogy a
say a sentence is worth one point. The winner szókártyára írt szóval mondjon egy mondatot.
is the student who has more points than the Minden jó mondat egy pontot ér. A játék
others at the end of the game.

végén az a tanuló nyer, akinek a legtöbb

(http://www.onestopenglish.com/community/le

pontja

sson-share/extras/vocabulary/vocabulary-pass-

(http://www.onestopenglish.com/community/l

the-parcel/145360.article)

esson-share/extras/vocabulary/vocabulary-

van.

pass-the-parcel/145360.article)
Pedagogical questioning Questions asked in Tanórai

kérdések

Azok

a

kérdések,

the lesson, usually by the teacher, in order to amelyeket a tanórán a tanár feltesz a
trigger and maintain oral communication in the tanulóknak
classroom.

Pedagogical

questions

a

szóbeli

kommunikáció

have, beindítása és annak fenntartása céljából. A

therefore, a key role in shaping effective tanári kérdések emiatt kulcsfontosságúak az
classroom communication, and the teacher eredményes

tanórai

kommunikáció

needs to see clearly what type of responses the kialakításában, és a tanárnak fontos tisztán
different types of questions will elicit. The látnia, hogy milyen válaszok érkezhetnek a
most commonly used types of questions are the különböző
following:

(1)

típusú

kérdésekre.

A

closed-ended/closed/skinny leggyakrabban alkalmazott kérdéstípusok: (a)

questions which usually have a single right zárt végű kérdés, amelyre általában egy
answer, (2) open/fat questions which elicit helyes válasz adható, (b) nyílt végű kérdés,
many possible answers ranging from shorter amelyre többféle helyes válasz adható a
ones to longer ones, and which provide rövidtől egészen a hosszú válaszokig, és
chances for students to express their ideas, (3) amelyek segítségével a tanulók kifejthetik
display questions to check if students know the véleményüket, gondolataikat, (c) (tudást vagy
material and to which the teacher knows the értést) ellenőrző kérdés, amelyre a tanár tudja
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answer (e.g., When did the Second World War a választ (például: Mikor kezdődött a második
begin?), and (4) genuine questions which are világháború?, és (d) valódi (kommunikációs
authentic communicative questions and to értékű) kérdés, amelyre a tanár nem tudja a
which the teacher does not know the answer választ (például: Hányan hiányoznak ma?,
(e.g., How many students are absent today?, Melyik szereplőt érzed a leghitelesebbnek?).
Which character do you find the most További két gyakran alkalmazott kérdéstípus
credible?). Two more frequently used question az (e) olvasott vagy hallott szöveg értését
types are (5) comprehension questions to check ellenőrző kérdés és a (f) fogalomértést
if students have understood a reading or a ellenőrző kérdés, amely az idegen nyelv
listening text, and (6) concept checking tanításában

új

szókincs

vagy

nyelvtani

questions (CCQs) to check if students have szerkezet jelentésének megértését ellenőrzi.
understood the meaning of a new word or a (Ur
grammatical structure. (Ur 2012)

2012)

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php?lang=hu

Pedagogy Complex concept: the unity of Pedagógia Komplex fogalom: a nevelés és az
education and education, which mutually oktatás

egysége,

suppose and complement each other. The term feltételezik

és

melyek

kölcsönösen

kiegészítik

egymást.

A

"pedagogy" is used in the literature in a double „pedagógia” kifejezés a szakirodalomban
sense: on the one hand, the whole scientific kettős értelemben használatos: egyrészt a
knowledge on education (= education science) nevelésről

szóló

tudományos

ismeretek

and on the other hand, the practical realization összessége (= neveléstudomány), másrészről a
nevelés gyakorlati megvalósulása.

of education.

Personalised learning A pedagogical and/or Személyreszabottság

Olyan

pedagógiai

education policy strategy that ensures the best stratégia, amely minden gyermek és fiatal
possible

development,

performance

and egyéni sajátosságaira figyelve biztosítja, hogy

participation for all children and young people képesek

legyenek

optimálisan

fejlődni,

in education by paying attention to their teljesíteni, részt venni az oktatásban. A
individual characteristics. It considers learners tanulókat és szüleiket partnereknek tekintik a
and their parents to be partners in learning, and tanulásban, „hangot” és választási lehetőséget
it gives 'voice' and the freedom of choice to adnak nekik. A személyre szabottság fontos
them.

Personalisation

and

personalised alapelve

a

tanuló-

learning are important principles of learner- megközelítéseknek

és
és

tanulásközpontú
az

adaptív
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and

learning-centred

approaches

and

of pedagógiának is. (Miliband 2006, Rapos et al.

adaptive pedagogy. (Miliband 2006, Rapos et 2011)
al. 2011)
Post your words A game for practising Válassz egy borítékot Szókincsgyakorló
vocabulary with pictures. The teacher puts five játék képek segítségével. A tanár feltesz öt
different pictures on the board and five képet és mindegyik kép alá egy-egy üres
envelopes, one below each picture. Each borítékot Mindegyik tanuló kap vagy választ
student is given or chooses a card with a word egy szókártyát, amelyen egy szó vagy
or a phrase on it. They look at the pictures on kifejezés van. Ezután a tanulók megnézik az
the board, choose one and try to establish a öt képet, gondolatban kiválasztanak egyet, és
link between the picture and the word on their megint

csak

gondolatban

kapcsolatot

card. They have to think of a sentence, or a létesítenek a kártyájukon lévő szó és a
short story that explains the link they have kiválasztott kép között (ez lehet egy mondat
found. For example, the phrase on the card is vagy akár egy rövid történet). Például: a
'play the violin', and the student chooses a kártyán lévő szó a „hegedül”, és a tanuló egy
picture with a house by a lake and mountains olyan képet választ, ahol tóparti ház látszik
in

the

background.

The

link

can

be háttérben a hegyekkel. A tanuló által kitalált

demonstrated by the following sentence: 'If kapcsolat

a

következő

mondatban

you play the violin and want to practise a lot, fogalmazható meg: „Ha hegedülsz, és sokat
it's good to have a house by a lake where it is szeretnél gyakorolni, jó, ha van egy tóparti
quiet and peaceful, and you don't disturb your házad,

ahol

csendben

family and neighbours when you practise.' gyakorolhatsz,

és

és

nyugalomban

nem

zavarod

a

When all the students have invented their családtagjaidat és a szomszédaidat.” A játék
sentences, they put their card into the envelope következő lépésében minden tanuló beleteszi
below the chosen picture - they 'post' it. After a szókártyáját abba a borítékba, amely az
that the teacher takes out the cards one by one, általa választott kép alatt van. Ezek után a
reads out the word/phrase on them and asks the tanár

egyenként

kinyitja

a

borítékokat,

student who put the card in the envelope to felolvassa a szókártyákat, és megkéri a
share their sentence with the group. (Bodóczky tanulót, aki a szókártyát a borítékba tette,
et al. 1993)

hogy mondja el a csoportnak azt a mondatot
vagy azt a rövid történetet, amelyet a
szókártya és a kép segítségével kitalált.
(Bodóczky

et

al.

1993)
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http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php?lang=hu

Practice The typical process of the practical Gyakorlás A gyakorlati képzés tipikus
training is the presentation of the teacher and menete: az oktató által való bemutatás, majd
the self-training. During the learning process végül az önálló gyakorlás követi. A tanulás
students will be able to observe the aquiring abban áll, hogy a tanulók a bemutatás és a
activities with the help of the presentation and tanárral

végzett

közös

munka

során

megfigyelik az elsajátítandó tevékenységeket.

the common work with the teacher.

Főbb

Main Forms: Repeating, Applying, Complex

formái:

ismétlő,

alkalmazó,

mellyel

a

komplex gyakorlás.

Practice

Prediction A technique to study and analyse a Jóslás

Feladattípus,

text. When students read a text, they pause at szövegfeldolgozási-technikáját
certain points and they try to predict how the Egy

szöveg

tanulók

fejlesztjük.

olvasásakor

az

egyes

text will continue. Then they read on until they szakaszoknál meg-megállunk. Ilyenkor a
pause again... (Pethő 2005)

tanulóknak meg kell

jósolniuk,

hogyan

folytatódik a történet. Majd így váltakozik a
felolvasás/olvasás és a jóslás. (Pethőné 2005)
Preparing By helping to add new material to Előkészítés Segítségével elhelyezik az új
the teaching process, motivation is raised, and anyagrészt a tanítás folyamatában, felkeltik az
the preparation is closed by the objective. érdeklődést (motiváció), majd az előkészítést
Motivation depends on the age of the children a célkitűzés zárja le. A motiválás a gyerekek
and the curriculum, and it is best if the életkorától

és

a

tananyagtól

függ,

a

language material itself is a motivating factor, legcélszerűbb, ha maga a nyelvi anyag a
so it often involves problem-solving tasks and motiváló

tényező,

ezért

sokszor

problémafelvető feladatokat, nyelvi játékokat

language games.

szoktak alkalmazni.

Presentation

A

monological

oral Előadás Olyan monologikus szóbeli közlési

communication method that serves to provide a módszer,

amely

egy-egy

téma

logikus,

logical, detailed, relatively long-term subject részletes, viszonylag hosszabb ideig tartó
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matter. Its structure: Introduction 1 = contact kifejtésére szolgál. Szerkezete: 1. bevezetés =
and

awareness

raising,

communication, kapcsolatfelvétel

és

figyelemfelkeltés,

precepts, organizing principles. 2 Explanation célközlés, előismeretek, rendező elvek. 2.
=

structured

communication,

(hierarchical

sequential) kifejtés = a tananyag strukturált (hierarchikus

or

multi-level

analysis

and vagy

szekvenciális)

közlése,

többsíkú

comparison of the curriculum, maintenance of elemzése és összehasonlítása, a figyelem
attention

(diversity,

materials, etc.).
summary
important

of

questions,

auxiliary fenntartása

(változatosság,

3 Conclusion, Summary = segédanyagok
the

essentials,

elements,

stb.).

kérdések,

3.

következtetés,

highlighting összegzés = lényeg összefoglalása, fontos

answering

student elemek

kiemelése,

tanulói

kérdések

questions, linking to the antecedents and the megválaszolása, kapcsolás az előzményekhez
és a következő anyagrészekhez.

following material parts.

Preventive learning organization Preventive Preventív tanulásszervezés Olyan megelőző
teaching activity that helps to create an jellegű tanári tevékenység, mely egyrészt
appropriate learning environment and prevents segíti

a

megfelelő

or reduces the disruption of individual and megteremtését,
group problems during the learning process. csökkenti

a

The most important rule: everyone should felmerülő,

másrészt
tanulási

azt

csoportos

always have a business!

tanulási

környezet

megelőzi

vagy

tevékenység

során

megzavaró

problémákat.

egyéni,

A

ill.

legfontosabb

szabály: mindenkinek mindig legyen dolga!
Primary reinforcing -Immediate repetition at Elsődleges rögzítés. Azonnali ismétlés egy új
the end of processing a new material part.

Prior

knowledge

A

basic

concept

anyagrész feldolgozása végén.
of Előzetes

tudás

A

konstruktivista

constructivist learning theories. From birth, tanuláselméletek egyik alapfogalma. Az egyes
each child has a unique knowledge system and gyermek – már születése óta – egy személyes,
view of the world that helps them interpret the rá

jellemző

tudásrendszerrel,

teljes

world and its different phenomena, and that világképpel rendelkezik, amellyel értelmezi a
controls their activities. All new information világot,

a

jelenségeket,

és

amely

a

and experience can or cannot be connected to tevékenységeit is irányítja. Minden új ismeret,
this prior knowledge. For this reason, teachers tapasztalat ehhez az előzetes tudáshoz tud
should not set learning goals which are vagy

éppen

nem

képes

kapcsolódni.
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independent

of

their

learners'

personal Tanárként

tehát

knowledge system and prior knowledge, személyes

nem

lehet

a

tudásrendszerétől,

tanulók
előzetes

because that will not lead to a deeper tudásától független tanítási célokat kitűzni,
understanding and to long-term learning mert az nem vezet mélyen megértett, hosszú
távú tanulási eredményhez. (Nahalka 2002)

outcomes.
(Nahalka 2002)

Problem-based learning A teaching strategy Probléma alapú tanulás Módszer, amely egy
that builds the learning-teaching process on meghatározott

probléma

megoldásainak

activities in which learners seek solutions to a keresése köré építi a tanulási folyamatot.
specific problem. Its aim is to develop learners’ Célja, hogy a tanulók kritikai gondolkodását,
critical thinking and autonomous learning önálló

tanulását

fejlessze,

elősegítse

a

skills, as well as to help them understand the hétköznapi problémák és az iskolai tartalmak
connection between everyday problems and közti összefüggések megértését. A tanulás
educational content. Learning is done in small kiscsoportokban zajlik, ezt a pedagógus
groups and it is facilitated by the teacher. The facilitálja, támogatja. A probléma általában a
problem in focus is usually an everyday one. hétköznapi

életből

származik.

A

The key to its success is to find the 'good' tanulásszervezés kulcsa a „jó” probléma
problem, which is a complex one, is related to megtalálása,

amely

összetett,

világosan

the educational content and to learners' prior kapcsolódik az oktatás tartalmához, a tanulók
knowledge, and engages learners in reading, előzetes tudásához, valamint a tanulókat
research,

argumentation

and

reflection. olvasásra,

(Molnár 2005, Kopp 2013)

kutatásra,

érvelésre,

reflexióra

készteti. (Molnár 2005, Kopp 2013)

Process writing Writing is a technique often Folyamatközpontú

írás

Az

íráskészség

used to develop writing skills, the steps of fejlesztésekor gyakran alkalmazott technika,
which are as follows: (a) the student writes the amelynek lépései a következők: (a) a tanuló
first version of the text; (b) the teacher or megírja szövegének az első változatát, (b) a
another student gives feedback; (c) the student tanár vagy egy másik tanuló visszajelzést ad
rá, (c) a tanuló a visszajelzés segítségével

rewrites the text with feedback.

újraírja a szövegét.

Project

education

organizational

It

is

framework,

a

task-centric Projektoktatás

separate

Osztályoktól

független,

from feladat-centrikus szervezeti keret, melyben a
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classes of project teaching in which students tanulók az általuk választott komplex témát
work alone with complex topics of their önállóan dolgozzák föl.
choice.
Project method The project is a task unit Projekt

módszer

A

projekt

olyan

focusing on the individual processing of one of feladategység, amelynek középpontjában a
the complex problems of everyday life: project mindennapi
selection,

planning

(tasks

and

élet

their problémájának

valamelyik

önálló

komplex

feldolgozása

áll,

implementation), implementation, evaluation. menete: projektválasztás, tervezés (feladatok
The widespread methodological solution is és

végrehajtásuk

recognized as a reform of pedagogy by the értékelés.

A

United States. It is still a basic, widely used módszertani

széles

engage in democratic community behaviors.

végrehajtás,

körben

megoldást

method for pupils of different types of schools reformpedagógiai
to develop autonomy and responsibility, and to számon.

módja),

elterjedt

az

amerikai

alkotásaként

tartják

Napjainkban is alapvető, széles

körben használt eljárás a különböző iskola
típusok tanulói számára az önállóság és
felelősségtudat fejlesztésére, demokratikus
közösségi viselkedésmódok gyakorlására.

Project-based learning A teaching strategy Projektalapú
that engages students in carrying out a complex stratégia,

tanulás

amelyben

a

Olyan
tanulók

oktatási
önálló

topic/theme-based task on their own. When tevékenységére építve egy komplex témát
doing project work, students themselves dolgoznak fel. A projektoktatás során a
determine the content of the project, they plan tanulók maguk határozzák meg a témát,
and organize the procedures of their work, the tervezik és szervezik meg a tanulás, a munka
methods they adopt and the presentation of the folyamatát,
materials they have created. The teacher módját,

a

a

témával
munka

való

foglalkozás

eredményeinek

a

establishes the framework for this and helps bemutatását. A pedagógus a kereteket teremti
the students from the background as a meg ehhez, és tanácsadóként a háttérből segít,
facilitator or counsellor. (Falus 2003, M. támogat. (Falus 2003, M. Nádasi 2003b)
Nádasi 2003b)
Public education system The amount of Közoktatási

rendszer

Intézmények

és

institutions and persons, who are in direct személyek összessége, amelyek ill. akik a 3
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contact with institutional education from the éves kortól a tankötelezettség végéig tartó
age of 3 to the end of compulsory schooling.

intézményes neveléssel-oktatással közvetlen
kapcsolatban állnak.

Quick

Frequently used reading Gyorsolvasás Gyakran alkalmazott olvasási

reading

technique, its task is general understanding

technika, mely feladata az általános megértés.

Read my lips The teacher whispers or says a Olvasd le, hogy mit mondok! A tanár
word without making a sound. Students have suttogva vagy teljesen hangtalanul szavakat
to read the teacher's lips and guess the word. „mond” úgy, hogy szájával megformálja őket.
(http://www.eltcommunity.com/elt/thread/2052 A tanulóknak le kell olvasni a tanár szájáról,
hogy

)

milyen

szót

formált

meg.

(http://www.eltcommunity.com/elt/thread/205
2
Reading skills A set of receptive skills used Olvasott szöveg értésének készsége Az
when students read and understand a text. egyik nyelvi készség. Célja, hogy a tanulók az
Extensive reading means reading a text, olvasott szöveget minél jobban megértsék.
usually at length, and often for pleasure. Beszélhetünk extenzív olvasásról, amelynek a
Intensive reading, on the other hand, means célja az

olvasott

szöveg megértése és

reading a text and studying detailed aspects of élvezése, és amely gyakran a tanulók nyelvi
its meaning and its language by doing focused szintjének

megfelelő,

activities in order to achieve a study goal. Two olvasását

is

commonly

used

reading

techniques

hosszabb

jelentheti.

szöveg

Ugyanakkor

are beszélhetünk intenzív olvasásról, amelynek

skimming, which means rapidly reading a text célja az olvasott szöveg megértése és az
in order to get the gist or the main idea olvasási

készség

tudatos

fejlesztése

a

(reading for global understanding/reading for szöveghez kapcsolódó feladatok segítségével.
gist/gist reading), and scanning, which means Gyakran alkalmazott olvasási technika az
reading a text in search of specific information általános

megértést

célzó

gyorsolvasás

(reading for specific information). A technique (lényegkiszűrő olvasás – skimming) és a
used for developing reading skills is jigsaw konkrét
reading

(see:

jigsaw).

(Scrivener

Thornbury 2006, Harmer 2007b)

információt

kereső

gyorsolvasás

2005, (célzott átfutás – scanning) Az olvasás
fejlesztésének egyik módja a mozaikolvasás –
lásd: mozaik. (Scrivener 2005, Thornbury
2006, Harmer 2007b).
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Receptive language skills One of the four Receptív nyelvi készség A négy fő nyelvi
main language activities, based on reception.

tevékenységnek egyike, mely a recepcióra, a
befogadásra épül.

Recording The moment of the educational Rögzítés Az oktatási folyamat mozzanata és
process and the didactic task: to consolidate the didaktikai feladat: az új (tanult) ismeretek
new (learned) knowledge. According to the megszilárdítását

jelenti.

Az

oktatási

location of the educational process, three folyamatban való elhelyezkedés szerint a
versions of the recording are distinguished: rögzítés
primary
finishing

capture,

continuous

recording.

Recording

három

változatát különböztetjük

recording, meg: elsődleges rögzítés, folyamatos rögzítés,
is

a befejező rögzítés. A rögzítés egy nagyobb

comprehensive re-negotiation of a larger part anyagrész

átfogó,

of the substance, in terms of quality and minőségileg

szempontok

magasabb

szintű,

szerinti,
tömörített

qualitatively higher level. It is important to formájú újratárgyalása. Fontos a szintézisre
strive for synthesis, to emphasize principles való törekvés, az alapelvek és általánosítások
and generalizations. They form the particular kiemelése. Ezek alkotják a tananyag sajátos
structure of the curriculum, its main structure, szerkezetét, fő vázát, aminek a tananyag
which must remain as a summary of the összefoglalójaként is meg kell maradnia. Ezek
curriculum. These are systematic fixation or a
repetitive systematization

rendszerező

rögzítés

vagy

ismétlő

rendszerezés

Reflection A cognitive process and a general Reflexió Elemző gondolkodási folyamat ,
attitude to teaching which is characterized by a melynek célja a nevelő-oktató tevékenység
constant and conscious analysis of one's own folyamatos

ellenőrzése

és

ezen

alapuló

teaching. Its purpose is to constantly monitor fejlesztése, amelyben a pedagógiai gyakorlat
and improve teaching - a process in which the az

elméleti

megközelítések

bevonásával

practice of teaching is shaped by theoretical formálódik és hat vissza rájuk. (Szivák 2003,
approaches which, in turn, are shaped by Szivák 2013)
practice. (Szivák 2003, Szivák 2013)
Reviewing The process of summarising, Ismétlés Egy, már feldolgozott tananyag
organising and revising already completed újbóli átnézése, összegzése. (Falus 2003)
material. (Falus 2003)
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Role-play An activity in which students are Szerepjátszás Olyan szövegalkotási feladat,
asked to imagine themselves in an everyday amelyben a tanulók egy, a valós életben is
situation and play a role in that situation. An előforduló szituációba képzelik bele magukat,
important teaching aid used in a role-play és abban eljátsszák az egyik lehetséges
activity

is

a

role-card,

which

includes szerepet. A szerepjáték gyakori kelléke a

additional information about the role, for szerepkártya, amely kiegészítő információkat
example, the feelings, intentions and ideas of tartalmaz a szerepre vonatkozóan, például: a
the character, and their relationship with other szereplő hangulata, szándékai, gondolatai,
characters in the situation. (Harmer 2007a)

más szereplőkhöz való viszonya. (Harmer
2007a)
http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php?lang=hu

Round table An activity in which students Diákkvartett A tanulók négyes csoportokban
work in groups of four. Each student in the dolgoznak. A csoport mindegyik tanulója
group responds to a topic or a question leírja vagy lerajzolja egy papírra a tanár által
assigned by the teacher by writing or drawing megadott kérdéshez kapcsolódó válaszát,
their answers and ideas. When the teacher gondolatait. A tanár jeladására mindegyik
signals time is up, students pass their papers to tanuló továbbadja a papírját a bal oldalán ülő
the student sitting on their left, that is, they tanulónak

(az

óra

járásával

megegyező

pass it clockwise. They all look at the paper irányban), aki elolvassa, megnézi, és saját
passed on to them and add their own answers válaszaival,

gondolataival

kiegészíti.

A

and thoughts. This step is repeated several papírok továbbadása többször megismétlődik.
times. At the end, each group looks at the four A feladat végén mindegyik négyes csoport
papers

they

produced,

and

then

they együtt megnézi a négy lapot, majd a

summarize the answers and the ideas raised to tartalmukat összefoglalja a nagy csoportnak.
the whole group.

http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
ereso.php? lang=hu

Running dictation Students form groups of Szaladgálós
three or four, and the teacher sticks as many kiragasztja

tollbamondás
vagy

leteszi

a

A

tanár

lediktálandó

pieces of paper with some text on it (words, szavakat, szókapcsolatokat, mondatokat vagy
phrases or sentences) on the wall in different szövegeket a terem különböző pontjaira annyi
parts of the room as the number of the groups. példányban, ahány három- vagy négyfős
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All pieces of paper have the same text. The csoport alakul az osztályban. A papírok
teacher then shows to each group which paper azonos tartalmúak. Majd megmutatja minden
is theirs. It is important to arrange the papers in diktáló tanulónak, hogy melyik az ő papírja.
a way that they are at the same distance - A papírok nagyjából azonos távolságra, kb. 3
approximately 3 meters – from the group who méterre legyenek a diktálóktól. A diktálók
‘owns’ them. Each group chooses a student emlékezetből

diktálják

le

a

szavakat,

who will dictate the text from the group’s mondatokat vagy szöveget. Azt is mondják a
paper. When the game starts, the student who társuknak, hogyan kell írni a szavakat. Addig
dictates has to read and memorize the text on mennek vissza a papírjukhoz, amíg le nem
the paper, and then dictate it to their group. diktálnak mindent. Az a páros győz, amelyik
They can help their group with spelling. They először elkészül. Ha a tankönyvből választjuk
can go back to the paper as many times as they a

lediktálandó

szavakat,

mondatokat,

wish until they finish dictating everything. The szöveget, akkor könnyű ellenőrizni, hiszen a
group that finishes first and has the highest tanulók a verseny után kinyitják a könyvet, és
number of correct words, phrases or sentences összehasonlítják azzal, amit írtak. (Harmer
is the winner. If words, phrases or sentences 2007b)
are chosen from the coursebook, it is quite easy http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
to check because the students can compare ereso.php?lang=hu
what they have written with the book right
after the competition. (Harmer 2007b)

Running word searchThe teacher writes 6-12 Szaladgálós szókereső A tanár előre felír (az
words which are difficult to spell on separate életkortól függően) 6-12 nehéz helyesírású
cards and then scatters the cards all over the szót szókártyákra. Majd leteszi a szókártyákat
room in places where they are well visible, for különböző, jól látható helyekre az osztályban:
example, on the floor, on the window sill, on a padlóra, az ablakpárkányra, a tanári asztalra,
the desk of the teacher, or on the wall. Students a falra stb. A diktálók indulnak szókeresésre.
work in pairs. The students who will dictate the A szókártyákat felemelik, elolvassák és
words go around the room in search of the megjegyzik a szót, majd visszasietnek a
cards. They look at the cards one by one, párjukhoz. Úgy diktálják le neki, hogy
memorize the word on it, go back to their pontosan megmondják a társuknak, hogyan
partner and dictate it. They can help their kell írni a szót. Az a páros nyer, amelyik
partner with spelling. The pair who finishes jegyzetelő tagja legelőször hibátlanul leírja az
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first and has the highest number of correctly összes szót. A verseny után minden pár
spelt

words

is

the

winner.

After

the ellenőrzi, hogy helyesen írták-e le a szavakat.

competition all pairs check if their words are (Antalné–Raátz 2010)
correct. (Antal - Raátz 2010)

http://btkmetodika.
elte.hu/ertelmezo_szotar/kereso.php?
lang=hu

School A place where the whole man is taught Iskola Hely, ahol a műveltség módszerek és
through the methods and critical learning of kritikus elsajátítása által kiformálódik a teljes
culture.

ember.

Selection of the educational methods The Oktatási

módszerek

rules of education and learning, the specifics of szempontjai
educational

goals,

the

contents

of

Az

the törvényszerűségei,

kiválasztásának

oktatás
az

és

tanulás

oktatási

célok

curriculum, the different qualities of the sajátosságai, a tananyag tartalma, a tanulók
students, the external objects, the conditions különböző tulajdonságai, a külső tárgyi
and

the

teacher's

preparation

and lehetőségek,

feltételek

és

a

pedagógus

felkészültsége, módszertani kultúrája.

methodological culture.

Self-correction The student who makes the Önjavítás A hibát elkövető tanuló kijavítja az
mistake, corrects the mistake or slip of the elkövetett hibát vagy nyelvbotlást.
tongue.
Self-evaluation Assessment of the pupil, Önértékelés
teacher,

teacher's

school,

school's

A

tanuló,

pedagógus,

own pedagógusjelölt, iskola saját teljesítményére,

products, achievements and learning process. eredményeire, tanulási folyamatára vonatkozó
Self-evaluation can be based on a variety of értékelése. Az önértékelés alapját sokféle
resources (eg portfolio, product preparation, forrás

képezheti

(például:

portfólió,

testing), criteria can be predefined or self- produktum elkészítése, vizsgálat), kritériumai
evaluated.

Self-assessment

often

includes lehetnek

előre

megadottak

vagy

az

strengths and areas to be developed, thus önértékelők által kialakítottak. Az önértékelés
helping to develop the competence of lifelong leggyakrabban erősségeket és fejlesztendő
learning. (MacBeath et al., 2006, Lénárd- területeket is tartalmaz, ezzel is szolgálva az
Rapos 2009)

élethosszig tartó tanulás kompetenciájának a
fejlődését. (MacBeath et al. 2006, Lénárd–
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Rapos 2009)
Sentence

skeleton

Teaching

activities, Mondatcsontváz Feladattípus, mely során

teaching techniques Students create sentences egy

adott

mondatszerkezetre

on a predetermined topic by answering specific tanulókmegadott

tartalmú

a

mondatokat

questions, such as who?, when?, what is he/she alkotnak (Pethőné 2005)
doing?, for whom?, what?, how?, and so on.
(Pethő 2005)
Simon says...A game in which the teacher Simon azt mondja, hogy... A játék során a
gives instructions to the students. If the tanár utasításokat ad a tanulóknak. Ha az
instruction starts with 'Simon says...' (e.g., utasítás úgy kezdődik, hogy „Simon azt
Simon says touch your nose), students have to mondja, hogy...” (például: Simon azt mondja,
do as they are told. If the instruction does not hogy érintsd meg az orrodat), akkor ezt az
start with 'Simon says...' (e.g., Close your utasítást a tanulóknak végre kell hajtani. Ha
eyes), students must not obey it. If a student az utasítás nem a „Simon azt mondja, hogy...”
makes a mistake, they are out of the game. The kifejezéssel kezdődik (például: Hunyd le a
student who stays in the game for the longest szemed!), akkor az utasítást nem szabad
time without making a mistake is the winner. végrehajtani. Az a tanuló, aki elrontja, kiesik
(Ur - Wright 1992)

a játékból. Az a győztes, aki legtovább bent
marad. (Ur - Wright 1992)

Simulation An activity in which students are Szimuláció a szerepjáték és a játék Olyan
asked to imagine themselves in an everyday oktatási módszerek, amelyekben a tanulóknak
situation and play a role in that situation.

belee

kell

élniük

magukat

különböző

mindennapi szítuációkba és eljátszani azt.
Skill: All activities can only be learned while Jártasság: Minden tevékenység kizárólag a
doing the activity. Practicing is a regular tevékenység végzése közben sajátítható el. A
repetition of some activity to make the activity gyakorlás
more and more perfect.

valamilyen

tevékenység

rendszeresen ismételt végrehajtása abból a

We are talking about skills when the practice in célból,

hogy

a

tevékenység

egyre

the application has been to some degree, it is tökéletesebben legyen elvégezhető.
able to perform the activity independently and

Jártasságról akkor beszélünk, ha az

continuously, but it is often necessary to cite alkalmazásban

való

gyakorlottság

már
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the knowledge acquired during the application. bizonyos

mértékben

At this level, we often ask the question: what folyamatosan

kialakult,

általában

önállóan,

hibátlanul

képes

have I learned about this and how should I végezni a tevékenységet, de alkalmazás
közben még gyakran fel kell idézni a tanult

apply it in practice?

ismereteket.

Ezen

a

szinten

gyakran

feltesszük a kérdést: mit is tanultam erről, és
hogyan is kell a gyakorlatban alkalmazni?
Speaking skills A set of productive skills used Beszédkészség Nyelvi készség, amelynek
when students express themselves through célja, hogy a tanulók folyékonyan, érthetően
speech. The aim of developing speaking skills és magabiztosan fejezzék ki magukat az egyes
is to help students speak fluently, clearly and kommunikációs helyzetekben, valamint hogy
confidently in

most

oral

communicative nyelvhasználatuk

megfeleljen

a

situations. It is also important that their kommunikatív szituáció sajátosságainak és
language should be appropriate and conform to szabályainak. A beszédkészség fejlesztése
the rules of the specific communicative leggyakrabban kommunikációs gyakorlatok
situation. Speaking skills are usually developed segítségével

történik.

with the help of communicative activities. The fejlettségének

szintje

A

beszédkészség

meghatározó

degree to which a student’s speaking skills are nyelvhasználati

módok

developed might also determine how their fogalmazás)

fejlődése,

(írás,

más

olvasás,
fejlesztése

other skills, such as writing, reading and szempontjából. (Medgyes 1995, Scrivener
composition can be developed. (Medgyes 2005, Ur 2012, Útmutató 2013)
1995, Scrivener 2005, Ur 2012, Útmutató
2013)
Story map It is a graphic organizer that Fürtábra Olyan grafikai szervező, amely
reflects

ideas,information,

concepts

and gondolatok, információk, fogalmak és a

relationships between them for a particular közöttük teremthető kapcsolatok feltárulását
topic (word, phrase). Originally, it is a process mutatja egy adott téma (szó, kifejezés)
that encourages students to open and free vonatkozásában. Eredetileg olyan eljárás,
thinking about a topic.

amely a tanulókat egy adott témáról való nyílt

It can be individually, in pairs, in groups, or in és szabad gondolkodásra bátorítja.
common, can be used the gathering of the Készíthető egyénileg, párban, csoportban
existing knowledge or the building of new vagy közösen, használható a ráhangolódási
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associations in the process of preparation, in szakaszban a meglévő tudás összegyűjtésére
the stage of reporting as a knowledge grid as a vagy

új

asszociációk

kiépítésére,

a

graph of the thinking process, a grasp of jelentésteremtés fázisában a gondolkodási
understanding and reflection.

folyamat, a megértés grafikus szervezőjeként,

(Bardossy, Dudás, Pethőné and Priskinné, p. a
322).

reflektálás

szakaszában

összefoglaló

tudáshálóként. (Bárdossy, Dudás, Pethőné és
Priskinné, 2002. 322. o.).

Student presentation One of the most Tanulói kiselőadás A beszédfejlesztés egyik
effective ways of developing speech, whereby hatékony módja, amelynek során a tanuló
the learner independently develops a topic in önállóan

kifejt

egy

témát

kiselőadás

the form of a lecture, based on preliminary formájában, előzetes felkészülés alapján. A
preparation. The communication is not from közlés nem a tanártól, hanem a tanulótól
the teacher but from the student. It can only be származik.

Alkalmazására

csak

felsőbb

applied in higher classes. Its success depends osztályokban kerülhet sor. Eredményessége a
on the teacher's thorough preparatory work tanár alapos felkészítő munkáján múlik
(experience, research work, form, performance, (élmény, tapasztalat, kutatómunka, forma,
etc.)

előadás stb.)

Student-centred A pedagogical approach and Tanuló- és tanulásközpontú (megközelítés)
practice that draws on learners' individual A tanulók igényeire, motivációira, előzetes
needs, motivation and prior knowledge, and tudására építő, a diákok aktív, megértésre
emphasizes their active learning with a focus törekvő, tanulási tevékenységeit, választási
on a deeper understanding and the freedom to lehetőségeit
make their own choices. When planning, megközelítés

hangsúlyozó
és

pedagógiai

gyakorlat.

A

tanulás

managing, and assessing learning, it puts tervezésében, szervezésében és értékelésében
learner autonomy and responsibility in the a diákok önállóságát és felelősségvállalását
centre. This approach underlies adaptive állítja a középpontba. E megközelítés érhető
pedagogy, problem-based learning, cooperative tetten többek közt az adaptív pedagógiában, a
learning and project-based learning. (Kálmán problémaalapú
2013)

tanulásban,

a

kooperatív

tanulásban, a projektoktatásban. (Kálmán
2013)

Summarising Reviewing a teaching unit, Összefoglalás Az órai momentumok egyike,
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usually with the aim of highlighting its most mely

során

a

gyengébb

tanulókkal

összegeztetjük az óra tartalmát.

important points. (Falus 2003)

Summary recording It usually happens when Összefoglaló

rögzítés

Új

anyag

the new material is prossed and systematized at feldolgozásának a végén, általában az óra
végén rendszerezéssel együtt történik

the end of the lesson.

Summative assessment A way of concluding Szummatív értékelésA tanultak ellenőrzése,
a period of learning in order to check what a tanulói teljesítmények kategóriákba (például
learners have actually learnt and to assess their osztályzat, pontszám) sorolása, minősítése. A
performance with the help of certain pre- közoktatásban

a

szummatív

értékelés

specified categories or scales (e.g., marks and funkcióját tölti be például a témazáró
scores). Examples for the different tools used dolgozat,

a

félévi

és

évvégi

tantárgyi

in summative assessment in Hungarian public osztályzatok, a közép- és emelt szintű
education include unit tests, end-of-term and érettségi. A szummatív értékeléshez gyakran
end-of-year marks, and the matura exam at kapcsolódik a szelekció funkciója is (például
intermediate and advanced level. As in some felsőoktatási felvételi), ezért különösen fontos
cases summative assessment might be used as arra figyelni, hogy a szummatív értékelés
a basis for selection, (e.g., admission to higher egyértelmű,

előre

látható,

objektív

education), it is very important to do it kritériumok alapján történjen. (Scriven 1967,
according to a clear and objective set of Golnhofer 2003, Ur 2012)
criteria, which is known to the learners well
before the assessment takes place. (Scriven
1967, Golnhofer 2003, Ur 2012)
Syllabus A year plan for teaching a specific Tanmenet A tanítás-tanulás menetének egy
subject to a specific grade/class. Based on the tantárgyra vagy műveltségi területre, egy
attainment

targets

in

the

curriculum tanulócsoportra és rendszerint egy tanévre

framework, it defines and distributes a year's vonatkozó, a tárgyat tanító pedagógus által
teaching content while building on the történő

írásos

megtervezése.

E

characteristics of a class and its learners, and it dokumentumban meghatározza és elosztja az
creates the opportunity for the concentration of éves tananyagot, épít az adott osztály, tanulók
subjects, that is, it suggests how to establish sajátosságaira, lehetőséget teremt a tantárgyi
links between their content. (Kotschy 2003)

koncentrációra – azaz a más tantárgyakkal
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való

tartalmi

kapcsolat

megteremtésére.

(Kotschy 2003)
Tailoring One student corrects the mistake or Társjavítás Az egyik tanuló kijavítja a másik
incorrect speech of the other students.

által elkövetett hibát vagy nyelvbotlást.

TASK A teaching-learning tool that describes Feladat A tanulási célok megvalósításának
what students are required to do either in the eszköze, amely megfogalmazza, hogy a
lesson or outside the lesson as part of their tanulóknak

milyen

tevékenységet

kell

homework. An activity can be a simple task, végezniük az órán vagy házi feladatban önálló
such as an exercise or a drill, where the focus munkaként. Egy feladat lehet egyszerű,
is on the manipulation of language forms in például gyakorlat, amelyben a hangsúly egy
order to produce correct utterances. It can also nyelvi szerkezet pontos megformálásán van,
be more complex, such as a task which is goal- vagy lehet összetettebb, amelyben a cél egy
oriented and the goal is to produce an end- rövid lista, prezentáció, rangsor elkészítése.
product (a short list, a presentation, a rank Az összetettebb feladatok ezáltal a globális
order, etc.) while using the language as a kommunikációs készségeket fejlesztik.
means of achieving the goal. More complex
tasks can thus be used to develop global
communication skills
Teacher-centred A pedagogical approach and Tanárközpontú

(megközelítés)

A

practice with a focus on the teacher's actions pedagógiai munka tervezése, szervezése és
and control in the process of planning, értékelése során a tanári tevékenység és
managing and assessing teaching as well as on irányítás, valamint a tantárgyi célok és
the subject specific attainment targets and the tartalmak

állnak

a

középpontban.

E

teaching content. It does not ensure active pedagógiai megközelítés és gyakorlat nem
learning and a deeper understanding for all biztosítja minden egyes tanuló számára az
learners. (Kálmán 2013)

aktív, megértésre törekvő tanulási folyamatot.
(Kálmán 2013)
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Tanítás

Teaching

A

pedagógus

célirányosan

The teacher's targeted activities of planning, megvalósított tervező, szervező, szabályozó
organizing, regulating and evaluating. Always és

értékelő

tevékenysége.

Mindig

egy

planning, regulating and evaluating a certain bizonyos jól meghatározott tanulás tervezése,
well-defined learning. It also carries the sub- szabályozása

és

értékelése.

Magában

functions of school teaching. It is related to hordozza az iskolai tanítás részfunkcióit is.
self-knowledge - what conditions are needed to Összefügg az önismerettel – milyen feltételek
make my learning successful. Resting brain, szükségesek

ahhoz,

hogy

a

tanulásom

eredményes legyen. Pihent agy, motiváltság.

motivation.

Teaching aids It is an aid that can be used in Taneszköz
the process of teaching and learning to help médium,

Információhordozó
a

tanítás-tanulás

oktatási

folyamatában

achieve the goals of education. The distribution felhasználható, az oktatás céljainak elérését
of teaching materials is three-dimensional, segítő

tárgy.

A

taneszközök felosztása:

printed and educational technology. The háromdimenziós,
features

of

the

teaching

nyomtatott

és

materials: oktatástechnikai eszközök. A taneszközök

documentality, manipulation and duplication.

dokumentumszerűség,

tulajdonságai:

manipulálhatóság és sokszorozhatóság.

Teaching

materials

and

teaching

aids Taneszközök Olyan anyagok, könyvek vagy

Various resources, such as books and other kiadványok,
publications, containing all the important texts, folyamathoz
exercises and visual materials (pictures, tables, feladatokat,
diagrams) that are used in the teaching-learning megértést

teaching

materials

is

a

tanulási-tanítási

szükséges
valamint
elősegítő

process. An important group of commonly táblázatok,
used

amelyek

szövegeket,

szemléltető
eszközöket

diagramok)

és

a

(képek,

tartalmaznak.

A

published tananyagok egyik leggyakoribb megjelenési

coursebooks, workbooks, and dictionaries; the formája a publikált tankönyv, munkafüzet és
other

important

group

includes

all

the szótár, egy másik jelentős része a tanításban

supplementary materials used in teaching, such használt kiegészítő anyagok, például a tanítási
as

resource

books,

authentic

materials ötleteket

tartalmazó

(newspapers, magazines, books, e-books), autentikus
exercises and tasks from the Internet, and magazinok,

kiegészítő
könyvek,

forráskönyvek,
anyagok

az

(újságok,

e-könyvek),

az

materials created by the teacher (worksheets, interneten talált feladatok, illetve saját ötletek
handouts). Teaching aids, that is, the different alapján

összeállított

kiegészítő

anyagok
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objects used in the teaching-learning process, (feladatlap,

kiosztmány).

A

taneszközök

involve boards (black or white), interactive között fontos megemlíteni a táblát, az
white-boards (IWBs), computers, flashcards, interaktív

táblát,

a

számítógépet,

a

pictures, slideshows, realia (real objects), and szókártyákat, a képeket,a diasorozatokat, a
some of the most widespread mobile or tanításhoz használt tárgyakat (valódi tárgyak)
handheld devices, such as mobile phones, MP3 és

az

egyre

players, cameras, tablets, laptops and e-readers. mobileszközöket
(Harmer 2007b, Ur 2012)

gyakrabban

használt

(mobiltelefonok,

MP3-as

lejátszók, kamerák, táblagépek, laptopok, ekönyv olvasók). (Harmer 2007b, Ur 2012)

Team educationThe teaching is organized for Team oktatás Két vagy több osztály számára
two or more classes followed by a small group szervezett közös tanítás, melyet a hasonló
with pupils at the same level. It requires elsajátítási szinten levő tanulókkal történő
intensive cooperation between teachers.

kiscsoportos foglalkozás követ. A tanárok
intenzív együttműködését követeli meg.

Telephone A student in the group pretends Telefon Egy tanuló jelképesen fölveszi a
they’ve picked up the phone and starts talking telefont, és elkezd beszélni az egyik jelen lévő
to another student in the group. They have to társáról. Csupa olyan dolgot mond, amelyről a
say things from which the other students can hívott fél magára ismerhet. Amikor valaki
guess who they are talking to. When someone rájön, hogy róla van szó, felveszi a telefont,
in the group realizes that the phone call is for vagyis jelzi, hogy megkapta az üzenetet.
them, they pick up the phone and indicate that Utána ő kezd el beszélni valaki másról.
they have received the message. Then they (Antalné–Raátz 2010)
start talking on the phone to someone else in
the group. (Antal - Raátz 2010)
Test An assessment tool used to evaluate Teszt A tanulás értékeléséhez használt mérési
students' knowledge or performance and to eszköz, amely informálja a tanárt és a tanulót
inform the teacher and the students about it. In a tanuló tudásszintjéről. A leggyakrabban
foreign language teaching various test types are használt

teszttípusok

a

(a)

nyelvtudás

used - each one for a different purpose. The általános szintjét mérő teszt, (b) egy hosszabb
most commonly used ones are the following: időszak alatt – például egy tanév vagy egy
(1) a proficiency test to evaluate students' nyelvtanfolyam elvégzése után – tanult anyag
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overall knowledge; (2) an achievement test to elsajátítását mérő teszt, amelyet gyakran
measure students' progress in relation to the „kilépő” tesztnek is nevezünk, (c) egy
syllabus over a set period of time, such as a rövidebb

időszak

alatt

–

például

egy

term or a course; it is sometimes referred to as tankönyvi fejezeten belül – tanult anyag
an exit test; (3) a progress test to measure elsajátítását

mérő

teszt

és

a

(d)

students' progress during a shorter period of csoportbeosztást meghatározó teszt. (Harmer
time; it is often administered when finishing a 2007b)ttp://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_sz
coursebook unit; and (4) a placement test to otar/kereso.php?lang=hu
place students in groups of the appropriate
level. (Harmer 2007b)
Textbook For centuries, the best-known, still Tankönyv Évszázadok óta a legismertebb,
the most important, printed school curriculum mindmáig a legfontosabb, nyomtatott iskolai
designed primarily to help student learning taneszköz, amely elsősorban a diákok tanulási
activities, but also an important tool for tevékenységét hivatott segíteni, de fontos
teachers. In content terms, the textbook is segédeszköz a pedagógusok számára is.
defined in a subject curriculum, usually. it Tartalmi vonatkozásban a tankönyv egy-egy
includes a curriculum for one academic year tantárgy tantervben meghatározott, általában.
with

scientifically well-founded,

accepted egy tanévre szóló tananyagát tartalmazza

facts, educational tasks, pursuit of regularity tudományosan

megalapozott,

and completeness. From a methodological tényanyaggal,

nevelési

elfogadott

feladatokat

is

point of view, the textbook is characterized by megvalósítva, rendszerességre és teljességre
pedagogical

awareness,

psychological törekedve.

Módszertani

groundwork and methodological culture. To tankönyvre

a

szempontból

pedagógiai

a

tudatosság,

create it is language-stylistic purity, clarity, pszichológiai megalapozottság és módszertani
communication diversity and consistency (text kultúra jellemző. Megformálására pedig a
and image coexistence), as well as aesthetic nyelvi-stiláris

tisztaság,

a

világosság,

a

appeal. Requirements for printing work include kommunikációs változatosság és az összhang
easy-to-read, easy-to-read printing, durability (szöveg és kép együtthatása), valamint az
and affordable, moderate price. Workbooks, esztétikus,

vonzó

küllem.

text collections, examples and other aids can be kivitelezés

követelményei

A

nyomdai

közé

tartozik

considered as textbooks, which are inseparably továbbá az igényesen egyszerű, jól tagolt,
linked to a textbook and, on the other hand, an könnyen olvasható nyomtatás, a tartósság és
essential textbook role is added to the az elérhető, mérsékelt ár. Tankönyvnek
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textbook.

tekinthetők

az

olyan

munkafüzetek,

szöveggyűjtemények,

példatárak

és

segédletek

amelyek

egyrészt

is,

más

elválaszthatatlanul hozzátartoznak egy-egy
tankönyvhöz,

másrészt

nélkülözhetetlen

tankönyvi szerepet betöltve felkerülnek a
tankönyvjegyzékre.
Throw the dice The teacher sticks different Kockázás A tanár különböző szempontokat
tasks on the different sides of a dice. Students ragaszt fel egy kockára. Majd a tanulók
throw the dice and, following the instructions dobnak, és a kockán olvasható szempont
on the dice, they do the task by saying or szerint
writing words. (Pethő 2005)

mondanak

vagy

írnak

szavakat.

(Pethőné 2005)

Traditional group work The members of the Hagyományos csoportmunka A csoport
group work together but this type of work tagjai közösen dolgoznak, de ez a munkatípus
creates loose ties between students, and the laza köteléket teremt a tanulók között, a
success of doing the job does not necessarily feladat elvégzésének a sikere nem feltétlenül
depend on the work of each participant.

függ minden résztvevő munkájától.

Unit plan The level of planning between the Tematikus terv A tanulás tervezése A
year syllabus and the lesson plan, which aims pedagógus tervező munkájában a tanévet
to ensure a smooth flow between the individual átölelő tanmenet és az egy órára vonatkozó
lessons and to provide coherence for a whole óravázlat közti tervezési szint, amely segíti az
unit of teaching. It specifies how to teach a unit órák egymásra épülésének, az órák közti
which is quite closed and has one topic in its koherencia megteremtését. Viszonylag zárt,
focus, and which usually takes 4 to 8 lessons, többnyire összefüggő tananyagrész, téma
or 1 to 2 weeks to teach. The unit/thematic plan feldolgozási terve, ami általában 4-8 óra vagy
can include the aims of teaching the unit, the 1-2

hét

időtartamú.

A

tematikus

terv

competences to be developed, the teaching tartalmazhatja a téma tanításának céljait,
content for the individual lessons, the teaching fejlesztendő kompetenciákat; az egyes órákra
and learning strategies to be adopted, the steps lebontott tananyagot; a témán belül a tanulásof teaching the unit, the work modes, the tanítási stratégiáját, lépéseit; a szervezési
possible ways of differentiation, the methods módokat; a differenciálás lehetőségeit; az
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and teaching aids used, and the methods of alkalmazandó módszereket, eszközöket; a
assessing students' performance. In foreign tanulói munka, teljesítmény értékelését. Az
language teaching the unit/thematic plan often idegen nyelv tanításában a tematikus terv
means the plan of teaching a coursebook unit. inkább formai egységet jelent, egy lecke
(Hunyady – M. Nádasi 2000, Kotschy 2003)

tervének felel meg. (Hunyady – M. Nádasi
2000, Kotschy 2003)

Walking and doing Students work in groups, Gyorscipő A csoportok ötleteket, képeket,
and each group has a different topic to work rajzokat stb. gyűjtenek a saját témájukhoz,
on.

The

groups

collect

ideas,

pictures, majd vagy a csoportok, vagy a papírok

drawings, and so on, that are related to their vándorolnak tovább. A csoportok folytatják a
own topic. After some time, each group moves másik csapat munkáját. A papírok vagy a
to the paper of a different group, or the papers csoportok addig mennek körbe, amíg vissza
are exchanged between groups, and each group nem jutnak az eredeti helyükre. Ezután
continues the work of another one. This goes elmondják, hogy mi szerepel a papírjukon.
on until all the papers or groups arrive back at (Óhidy 2005)
their original place. To finish the activity, all
groups present their paper to the whole group.
(Óhidy 2005)
Walking discussion Students collect words Sétáló gyűjtögetős A tanulók az első
related to a topic in their notebooks. The words lépésben

minél

több

példát

gyűjtenek

and the topic depend on the students' age and egyénileg valamilyen megadott témakörben a
the material they are studying. Students can füzetükbe. Az életkortól és a tananyagtól
collect words from dictionaries, coursebooks függ, hogy milyen példákat kérünk. A
of any subject, newspapers, the Internet, or gyűjtést végezhetik a tanulók emlékezetből,
simply by recalling what they know. They can szótárból,

tankönyvből,

más

tárgyak

collect words in the lesson or at home. When tankönyveiből, újságokból, internetről. A
the teacher claps their hands, students start gyűjtést végezhetik az órán vagy otthon.
walking around the room, and on the teacher's Tapsra elkezdenek sétálni a teremben, majd
next clap they stop and exchange words with újabb tapsra megállnak, és példákat cserélnek
someone from the group. When the teacher egy társukkal. Újabb tapsra folytatódik a séta
claps again, the walk continues in the same és a szógyűjtés. A játék után a helyükön
way. At the end of the game, all students count megszámolják, hogy ki gyűjtötte össze a
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the words they have collected. The student legtöbb szót, és felolvassa a listát. A többiek
with the most words will read out their list kipipálják a saját listájukban az elhangzott
while the others tick the ones they hear on their szavakat. Majd felolvassák azokat, amelyek
own list. Finally, they read out words that have még nem hangoztak el. Lehet egyszerre
not been read out. It is also possible to collect kétféle

típusú

szót

is

gyűjteni,

ha

two types of words; in that case students will csoportosítva írják a szavakat. (Ginnis 2007)
need to list them in two separate groups.
(Ginnis 2007)
Why did this picture find me? The teacher Miért pont ez a kép választott engem? A
puts different pictures on a desk face down and tanár lefelé fordított képeket tesz ki egy
explains that each picture will choose a student asztalra, és elmagyarázza, hogy minden kép
from the group, and that the choice the picture ki fog választani magának egy tanulót. Vagyis
makes is not by chance. After that the teacher a választás nem a véletlen műve lesz. Ezek
gives a picture to each student, and asks them után kioszt minden tanulónak egy képet, és
to find the reason why the particular picture megkéri őket, hogy gondolkodjanak el azon,
has chosen to go to them. One or two minutes vajon miért éppen az a kép került hozzájuk. A
later the students have to have their reasons. tanulók 1-2 perc gondolkodás után megfejtik
They then stand up and continue the game as a az őket választó kép üzenetét, majd felállnak,
mingling activity: they all find a partner from és egy piactérgyakorlat formájában keresnek
the group, show their pictures to each other and maguknak egy párt, akinek megmutatják a
discuss why they think the picture chose them. képüket, és elmondják, hogy miért választotta
When they have finished, they find another a kép éppen őket. Ezt követően új párt
partner, look at each other's pictures and keresnek, és a gyakorlat megismétlődik.
discuss their reasons again. This can continue Körülbelül 5-10 perc után a csoport körbeáll,
for 5-10 minutes. At the end of the game és mindenki egy mondatban összegzi, hogy
students stand in a circle and everyone miért őt választotta a kép. (Szesztay 2009)
summarizes their ideas on how the picture http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_szotar/k
found them in one sentence to the rest of the ereso.php? lang=hu
group. (Szesztay 2009)

Writing skills A language skill used when Íráskészség Nyelvi készség, amelynek célja,
students want to express themselves in writing. hogy a tanulók helyesen formálják meg a
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One of the main aims of developing writing nyelvi megnyilatkozásaikat írásban, valamint
skills is to help students write accurately, az hogy a tanulók minél világosabban és
Another important aim is to help students write helyesebben

fejezzék

fluently, that is, clearly and coherently in a kommunikatív

ki

szituációban.

magukat
Ez

egy

gyakran

communicative situation. This is often done irányított írás (megadott szerkezet, szókincs
with the help of guided writing tasks (e.g., by vagy nyelvi struktúrák alapján) vagy szabad
providing students with a text skeleton and a írás

(önálló

írás)

segítségével

történik.

set of vocabulary items or certain grammatical (Harmer 2007a, Ur 2012)
structures), or fee writing tasks. (Harmer
2007a, Ur 2012)
You can sit down if...You can sit down if...: a Ülj le! Olyan játék, amelyben a tanár „Ülj le
game in which the teacher says sentences ha...”

kezdetű

starting with 'You can sit down if' to students tanulóknak

mondatokat

(például:

Ülj

ad

az

álló

le,

ha

van

who are standing. When the statement is true háziállatod!). Az a tanuló, akire igaz az
for a student, they will sit down. By the end of állítás, leülhet. A játék végére minden tanulót
the game all students have to sit. The next le kell ültetni a tanárnak. Egy következő
game can be led by a student who will say the körben az egyik tanuló átveheti a játék
sentences starting with 'You can sit down if'. irányítását, és ő mondhat hasonló állításokat a
(Gedeon et al. 1991)

többi

tanulónak.

(Gedeon

et

al.

1991)http://btkmetodika.elte.hu/ertelmezo_sz
otar/kereso.php?lang=hu
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