
Különböző képességű tanulók fejlesztéséhez használt módszerek, munkaformák – felzárkóztatás



„Megláttam az angyalt a márványtömbben, és addig véstem, míg ki nem szabadítottam.” 
Michelangelo



1. Bevezetés:

 A/ A téma fontossága a diákok és a tanárok 
szempontjából:

 Cél: 
 Mindenkinek az önmaga képességeihez mért 

maximális fejlődése a nyelvtanulás terén.
 A különböző szintű tudással és nyelvi készségekkel 

bíró tanulók maximális bevonása az órába és a 
motivációjuk fenntartása.



Ami befolyásolhatja a tanulók jellemzőit, teljesítményét:

 Kor/érettség
 Intelligencia
 Tanulási stílusok
 Tanulási adottságok
 Tanulási nehézségek
 Anyanyelv
 A tanulói önállóság
 Motiváció és attitűd a téma iránt
 A kulturális/családi háttér



 B/ Nem teljesen új tanítási módra van szükség, csak 
a már meglévő tudás, eljárások, módszerek 
tudatosabb és következetesebb alkalmazására a 
tanítási-tanulási folyamat során.



2. Előkészületek a közös munkára, a legfontosabb teendők:
 A többletmunka terheinek felismerésén túl az előnyöktudatosítása.
 Diákjaink minél alaposabb megismerése, felelősségtudatuk kialakítása és erősítése. Kérdéssor: Milyen fajta tevékenységeket/feladatokat szeretsz az órán? Melyik nyelvi készségedet szeretnéd a leginkább fejleszteni? Egyedül vagy párral szeretsz munkálkodni? Inkább ülsz és a tanárra figyelsz egész órán vagy csoportban szeretsz dolgozni?
 Statisztikai összegzés
 Kétoldalú visszajelzések, megfigyelések tapasztalatainak  beépítése a munkába.
 A megbeszélések, reflexiók tudatos felhasználása.
 A tanulók által kitűzött célok hangsúlyozása osztály és egyéni szinten is. 



3. A differenciálás tervezése során figyelembe vett szempontok:
 helye az órán
 különböző mennyiség
 különböző szövegek, témák
 különböző feladattípusok
 különböző munkaformák
 különböző tanulói szerepek
 pozitív tanulási környezet  megteremtése
 extra tanári, asszisztensi segítség igénybevétele (ahol erre van mód)
 értékelés eltérése
 hibajavítás,tanári utasítások, magyarázatok szerepe
 önálló nyelvtanulási lehetőségek megteremtése



 megfelelő és tudatos irányítás a tanteremben
 a tanulói stílusok megismertetése (hallásutáni, kinesztetikus, vizuális tanulók)
 önálló ismeretszerzési lehetőségek megtanítása
 az óra céljának meghatározása, s reflektáltatás óra végén, hogy elérték-e ezt a célt
 az óra tempója
 érdeklődés a diákok iránt
 együttműködés
 személyre szabottság
 egyénivé tétel
 problémamegoldó, elemző, értékelő, szintézisre törekvő tevékenységek beépítése
 nyílt végű kérdések, feladatok beépítése
 kötelező alap és kiegészítő feladatok beépítése
 eltérő házi feladatok



Példák olvasási feladatokra  (ugyanaz a szöveg mindkét csoportnak)
 További feladatok az erősebb tanulóknak:

 Kérjük meg a hamarabb végzőket, hogy írjanak fel még új szavakat definícióval együtt a táblára.

 Írják át a szöveg egy részét másik időben, szám/személyben.
 Írják le a személyes véleményüket/ összegzését a szövegnek.
 Írjanak kérdéseket a szövegről.

 Segítség a gyengébb tanulóknak:
 Tanítsunk meg előre szavakat és hagyjuk is fenn a táblán. Használjunk szemléltetést, képeket, amikor csak lehetséges.

 Ha vannak kihagyott helyek, adjunk nekik összekevert  megoldásokat néhány feleslegessel együtt, amiket nem kell használniuk.
 Hívjuk fel a figyelmüket a címre, képekre, és vázoljuk fel az előzményeket, helyszínt, eseményt, hogy a figyelmük megteremtődjön, tudjanak a témára koncentrálni.
 Tördeljük fel a szöveget néhány bekezdésre, s adjuk meg a lehetőséget, hogy csak néhány részt olvassanak el.stb.



Egy alapszöveg kétféle módon:standard : Joanne ‘Jo’ Rowling OBE (born 31July 1965) is a British author who wrote the Harry Potter books. She only uses the name ‘J.K: Rowling’ for her books: the ‘K’ stands for ‘Kathleen’ which was thefirst name of her grandmother.

 Az erősebb tanulóknak:
 1/Kihagyások
 2/Nehezebb szinonimák
 3/Anagrammák használata
 4/Hosszabb szöveg
 Joanne ‘Jo’ Rowling OBE (born 31 July1965) is a British author who wrotetheHharry Potter books.  She1/_____________uses the 2/ pseudonym‘J.K: Rowling’ for her books: the ‘K’ stands for Kathleen which is the firstname of her 3/ monthgrader. 4/ Shereceived a degree in French and Classics at The University of Exeter. Sheworked at Amnesty International inLondon. The original idea for Harry Potter came to her on a train in 1990. 

 A gyengébb tanulóknak:
 5/Egyszerűbb szinonimák
 6/Képek használata
 7/Anyanyelv használata
 8/Magyarázat megadása
 Joanne ‘Jo’ Rowling OBE (born 31 July1965) is a British 5/  writer who wrotethe Harry Potter books. She only uses7/ használja the nameJ.K. Rowling forher books: the ‘K’stands for 8/ (=) ‘Kathleen’ which was the first name of her grandmother.
 6/   



4. A legfontosabb problémás területek:
 A / A differenciáló tanítással kapcsolatban:
 vegyes képességű tanulók eredményes tanítása a felkészülésre fordított időmennyiség jelentős növelése nélkül
 csoportokkal való munka
 A kooperáció elősegítése olyan tanulók között, akik nem szeretnek együtt dolgozni
 feladatok bevezetése  és lebonyolítása rendkívül eltérő kompetenciaszintű tanulók esetén : különbséget tehetünk: a ráfordításban, bevitelben/a folyamatban/ a teljesítményben, kimenetben
 A differenciálás sikeres megvalósítása anélkül, hogy a gyenge képességű tanulók kirekesztve éreznék magukat a csoportból
 A tehetséges, nagyobb tudású tanulók megfelelő kihívások elé állítása
 A konstruktív visszajelzések szerepe
 B/ A tanulókra vonatkozóan
 A gyengébb tanulók önbizalmának növelése
 A tanulók tanulási képességének segítése, fegyelmezési gondok
 Annak tisztázása, hogy a differenciálás nem kizárást, hátrányos megkülönböztetést jelent



5. Összegzés, befejezés

 Hasznos olvasmányok, rengeteg jó ötlet:
 Edmund Dudley-Erika Osváth: Mixed-Ability

Teaching (Oxford, 2015)
 Marie Delaney: Special Educational Needs (Oxford, 

2016)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


