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A)

Élő idegen nyelv: angol

Csoportprofil: 11/B

A csoport 14 tanulóból áll, 7 fiú és 7 lány, ami ideális nemi arány a nyelvi órák szempontjából.
Nincs meg a veszélye annak, hogy a valamelyik nemre inkább jellemző vélemény, nézet nagyobb
hangsúlyt kapjon a viták, érvelések folyamán, és félrevigye, egyoldalúvá tegye a véleményalkotási
folyamatot. A tanulók száma és aránya kedvező az egészséges vitakultúra meghonosításához, a
tartalmas, életszerű párbeszédek lefolytatásához.

Valamennyien tizenhét évesek, a 11/B-be járnak. Együtt kezdték a gimnáziumot, előtte különböző
környékbeli általános iskolákba jártak, ahol az általános iskolai tanterv szerinti óraszámban tanulták az
angol nyelvet. Ez az első idegen nyelv a számukra, második idegen nyelvként németet vagy franciát
tanulhatnak jelenleg. Hetente öt angolóránk van. A gimnáziumi tanulmányaik megkezdése óta együtt
dolgozunk, ez a harmadik éve az együttmunkálkodásunknak. Összeszokott, jó szellemű, jó hangulatú
csoport, tisztelik és becsülik tanáraikat és egymás munkáját. A csoport tagjai változatos érdeklődési
körrel rendelkeznek, néhány tanulónak nem szokványos hobbija van. K. rendkívüli módon érdeklődik
a repülés iránt, ismeri a repülőgépmodelleket, készít és versenyez ilyen modellekkel. M. kistestű
hüllőket nevel otthoni terráriumában, nagyon tájékozott a trópusok világát illetően. Zs. klasszikus tánc
kategóriában évek óta versenyez, és szép eredményeket ér el partnerével, aki nem a mi iskolánk
tanulója. B. sakkozik, és országos bajnok saját korosztályában. Valamennyien rendelkeznek
otthonukban internet hozzáféréssel, családi hátterük jónak mondható, középosztálybeli gyerekek.
Vannak köztük elvált szülők gyermekei is, olyan is, ahol a második házasságból kistestvér született a
családba, valamint van olyan is, aki négygyermekes családból jön. Az ikreket egyedül neveli az
édesanyjuk, az apa autóbaleset áldozata lett két éve. Ketten roma családban élnek, ahol az apák
zenészek, és gyakran vannak távol a családtól. Hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő vagy
sajátos nevelési igényű gyermek nincs közöttük.

Céltudatos, motivált gyerekek, valamennyien szeretik az angolt, emelt szintű érettségit készülnek
tenni belőle. Nyelvi szintjük a B1-nél már jobb, közelítik a B2 szintjét. A csoport jó szellemiségének
köszönhetően kommunikációs képességeik átlagon felüliek. Hallás utáni értésük még fejlesztésre
szorul, és a nyelvtani tudásukban is vannak apróbb hiányosságaik az emelt szintű érettségi feladatainak
nagyon sikeres teljesítéséhez. Ketten kivételesen jó nyelvérzékkel rendelkeznek. Valamennyien tudják,
ha továbbtanulásuk nem is az angol nyelvhez kötődik, az angol nyelvtudás céljaik elérésében sokat
segíthet.

Vannak tapasztalataik, amelyek ösztönzőleg hatnak nyelvtanulásukra is, különösen amikor
idelátogató diákokat fogadunk más országokból. Az iskolának vannak cserekapcsolatai
Csehországban, Kutna-Hora városából és Németországban, Regensburg egyik gimnáziumával.
Ezeknek a cserekapcsolatoknak is az angol a munkanyelve. Látják nyelvtudásuk hasznosságát akkor is,
amikor utaznak, amikor külföldieknek segítenek itthon, amikor idegen nyelvű előadókat hallgathatnak
meg egy-egy rendezvényen, amikor az interneten tájékozódni kívánnak bármilyen témában, újságokat
olvasnak, irodalmi műveket eredetiben olvasnak el.
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Jó képességűek, kreatívan gondolkodnak, a nyelvet kommunikálásra, ismeretszerzésre és önálló
tanulásra használják. Mivel jól tájékozottak, sok témához hozzá tudnak szólni, van véleményük,
érdekes kiegészítésekkel tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy az angolóra mindig informatív és változatos
legyen. Készségesen elkészítik házi feladataikat, szívesen vállalnak többletfeladatokat,
prezentációkészítést, kiselőadást is. Szeretnek párban és kiscsoportban dolgozni, nincsenek közöttük
konfliktusok, személyes ellentétek, ezért bármilyen csoportosításban dolgoznak is, mindig a feladat
megoldására koncentrálnak. Jó munkamoráljuk több tényező szerencsés együtthatásának köszönhető,
de természetesen benne van az a hozzáadott érték is, amire iskolai tanulmányaik során tettek szert.
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B)

Élő idegen nyelv: angol

Tematikus terv (Élő idegen nyelv)1

A pedagógus neve, szakja: X. Y. angol
Az iskola neve:
Műveltségi terület: Élő idegen nyelv
Tantárgy: Angol
Osztály: 11/B
A tanulási-tanítás egység témája: Az emberi külső leírása (Game Over: 2/A Appearances Matter?)
Hat tanítási órára osztottam a témát. Ebből öt új anyag feldolgozása, és a hatodik óra a számonkérés.
Elképzelhető lenne gyorsabb haladás is, de ismerve a csoportom kreativitását, megpróbálom
maximálisan kihasználni a tankönyv beszédkészség-fejlesztő feladatait még akkor is, amikor ezek a
hallásértési feladatot (Könyv: feladat: 3:a/b), az olvasásértési feladatot (Könyv: feladat: 4:a), az
íráskészség-fejlesztő házi feladatot (Könyv: feladat: 6:c) készítik elő, vagy a nyelvtani anyag
kommunikatív gyakorlását (Könyv: feladat: 5:d) segítik elő. Párban vagy csoportban beszédkészséget
fejleszteni csak az órán lehet.
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere
Fejlesztendő attitűd: Felhívni a figyelmet a megjelenés, az első benyomás fontosságára (pl. a
Kennedy−Nixon televíziós vita), de arra is, hogy hajlamosak vagyunk elhamarkodottan és felületesen
ítélkezni mások felett, pusztán külső megjelenésük alapján. (pl. a Susan Boyle-történet) Készségek és
képességek fejlesztése: A) Beszédkészség: Döntés indoklása (pl. I’d like to have the woman in the
second picture as my examiner because she seems to be deeply compassionate with a good sense of
humour). (Könyv: feladat: 2:c ); Elmélkedés múltbéli döntéseink jelenlegi életünkre gyakorolt
hatásáról: (pl. If I hadn’t chosen this school, I would have more time for my pastime activities.)
(Könyv: feladat: 5d); Szöveg-összekapcsoló elemek használata előnyök és hátrányok felsorolásánál
(pl. One of the advantages is ….; Another thing is …, Finally…) (Könyv: feladat: 6: c/2). B)
Hallásértés: Extenzív (Könyv: feladat: 3:c; Susan Boyle video) és intenzív (Könyv: feladat: 3:d/e;
Susan Boyle videó; Kennedy−Nixon videó) Az emelt szintű érettségi rövid válaszos (Short answer)
feladattípusához a helyes stratégia kialakítása (Könyv: feladat: 3:d + Exam tips). C) Olvasásértés:
Extenzív (Könyv: feladat: 4:b) és intenzív (Könyv: feladat: 4:c) Az emelt szintű érettségi
igaz/hamis/nem megállapítható (True/False/The text does not say) feladattípusához a helyes stratégia
kialakítása (Könyv: feladat: 4:c + Exam tips). D) Íráskészség: Tanácsadás egy barátnak e-mailben
(Könyv: feladat: 6:e) Az emelt szintű érettségin az írásfeladat bekezdésekbe rendezéséhez a helyes
stratégia kialakítása (Könyv: feladat: 6:d/e) + Exam tips).
Tanítandó ismeretek (Nyelvhelyesség): A) Szókincs: Az emberi külső leírása (Könyv: feladat: 1:a/b/c).
„Gyenge” és „erős” melléknevek, pl. very tired but absolutely exhausted (Könyv: feladat: 3:f). B)
1

A tematikus terv minta az élő idegen nyelvek közül angol nyelvből készült el. Mivel az e-portfólióban az élő idegen
nyelvet oktató pedagógusoknak azon a nyelven kell benyújtaniuk a dokumentumokat, amelyen munkájuk során
elkészítik azokat, a tematikus terv először angol nyelven szerepel. Ezt követően azonban a magyar nyelvű változatát is
közöljük, annak érdekében, hogy más idegen nyelvszakosok számára is hozzáférhető legyen.
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Nyelvtan: Feltételes mondatok, amelyekben egy múltban megtörtént vagy meg nem történt
eseménynek jelen idejű eredménye van (pl. If you hadn’t lost your wallet, we could get a taxi now),
vagy egy jelenlegi feltételnek vagy állapotnak van a múltra hatása (pl. If you weren’t as obstinate as a
mule, Mary wouldn’t have dumped you) (Könyv: feladat: 5:a/b/c). Elérendő nyelvi szint: B1-es nyelvi
szintről elmozdulás B2-es nyelvi szintre szókincsben (az emberi külső leírása), nyelvtanban (feltételes
mondatok) valamint a beszédkészség (véleménykifejtés), a hallásértési készség (Kennedy−Nixon vita;
Susan Boyle-videó), az olvasásértési készség (Susan Boyle-szöveg) és az íráskészség (Tanácsadás emailben egy barátnak) fejlesztése B2 szintre. Ellenőrzés: A téma írásfeladatának javítása (Tanácsadás
e-mailben egy barátnak) Rövid dolgozat (20 perces): a) az emberi külső jellemzésének szókincse (A
tanulók angol definíciókat kapnak egy-egy szóra. pl. slightly fat) b) „erős” és „gyenge” melléknevek
(A tanulóknak mondatkörnyezetben „gyenge” mellékneveket kell átalakítaniuk „erős” melléknevekre);
c) vegyes típusú feltételes mondatokat. (A tanulók angolul kapnak egy szituációt, amelyből egy vegyes
típusú feltételes (Mixed conditional) mondatot kell létrehozniuk. (pl. Tom is not going to come to
dinner tomorrow because you insulted him yesterday. → If you hadn’t insulted Tom yesterday, he
would come to dinner).
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: Ez a téma, az emberi
külső leírása és a megjelenés fontossága az ember életében (Game Over: 2/A Appearances Matter?), a
’pénz’ témakör (Game Over: 1/C Money Matters?) után következik. A fejlesztendő attitűd tekintetében
úgy kapcsolódnak össze, hogy mindkettő (a pénz, illetve a benyomás, amit másokra teszünk) fontos
szerepet játszik életünkben, és könnyű jelentőségüket alá- vagy túlbecsülni. A könyv minden témája
tartalmaz szókincsbővítést és gyakorlást, a már tanult nyelvtani jelenségre épülő új nyelvtant és
nyelvtani gyakorlást. Természetesen, mint minden modern kommunikatív nyelvkönyv, mind a négy
készséget egyaránt fejleszti, külön hangsúlyt fektetve az emelt szintű érettségi feladataira való helyes
stratégiák kialakítását. A könyv olvasás- és hallásértési szövegei egyenletesen nehezednek, így segítve
az elmozdulást a B1 szintről a B2 szintre. Ebből következően ennek a témának a szövegei valamivel
nagyobb kihívást jelentenek a tanulók számára, mint az ezt megelőző hámom téma szövegei.
Tantárgyi kapcsolatok: Ember és társadalom: Emberismeret (Kennedy−Nixon televíziós vita; Susan
Boyle története), Történelem (Kennedy−Nixon televíziós vita, 1960), Művészetek: Ének-zene
(Susan Boyle története), Mozgóképkultúra és médiaismeret (Kennedy−Nixon televíziós vita)
Felhasznált források: Jilly Viktor: Game Over (Tankönyvterv, Kézirat). 1. sz. melléklet; English
Vocabulary in Use (Cambridge University Press), English Grammar in Use (Cambridge University
Press); YouTube: Kennedy−Nixon televíziós vita:
http://www.youtube.com/watch?v=zHGs4535W_o&feature=related Susan Boyle-videó:
http://www.youtube.com/watch?v=jca_p_3FcWA Utolsó letöltés: 2013.10.31.
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Lesson

Exercises
Ex. 1: a/b/c;

1.

2.

Ex. 2:a/b

Ex.
3:a/b/c/e/f

Skills
(Speaking,
Listening, Writing)
Developing
speaking
Explaining a decision

Élő idegen nyelv: angol

Reading,

Language
Systems
(Grammar,
Vocabulary, Equipment
Pronunciation)

Homework

skills: Increasing and practising SB: Game Over; PowerPoint Consolidating
’Appearance’
vocabulary;
’Appearance’ vocabulary
slides
completing relevant unit from English Vocabulary
in Use

Developing extensive and intensive
listening skills + Exam tips for the
listening part of the ’Emelt szintű
érettségi’

Comprehension
homework

Gradable and ungradable
adjectives (very tired and
SB: Game Over;
absolutely
exhausted)
(Vocabulary)

questions

for

the

listening

YouTube: (Kennedy−Nixon television debate)
http://www.youtube.com/watch?v=zHGs4535W_o&feature=re
lated

Utolsó letöltés: 2013.10.31.

3.

Ex. 4:a/b/c

SB: Game Over; PowerPoint Writing down questions from the YouTube video
slides
http://www.youtube.com/watch?v=jca_p_3FcWA
Presentation: Your favourite contestant in any
YouTube:
talent show

Developing extensive and intensive
reading skills + Exam tips for the
reading part of the ’Emelt szintű
érettségi’

http://www.youtube.com/watch?v=jca
_p_3FcWA

Utolsó letöltés: 2013.10.31.

Utolsó letöltés: 2013.10.31.
4.
Ex. 5:a/b/c/d

5.

6.

Ex. 6:a/b/c/d

Developing
speaking
skills:
Considering the present effects of
Mixed
2nd
and
past decisions
Conditionals (Grammar)

3rd SB: Game Over; PowerPoint
slides

Developing writing skills + Exam
tips for the writing part of the ’Emelt
szintű
érettségi’
Developing
speaking skills: Using linking words
when listing advantages and
disadvantages

Testing SS’ Vocabulary:
Appearance
vocabulary;
Analysing
Developing writing skills: Analyzing
Gradable
/
Ungradable
SS’ email; and evaluating some emails
Adjectives
doing a test
Testing SS’ Grammar: Mixed
Conditionals
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PowerPoint slides
SS’ emails to Brian

Completing relevant unit from English Grammar
in Use

Answering Brian’s email

showing

Photocopies:
Self-compiled
test for Game Over Unit 2/A
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Óra

A téma
bontása

órákra Készségfejlesztés (beszéd, olvasás, Nyelvhelyesség
hallás, írás)
szókincs kiejtés)

Az emberi
leírása
1.

Élő idegen nyelv: angol

(nyelvtan,

Eszköz

külső
Beszédkészség-fejlesztés:
indoklása

Könyv: feladat:

döntés Az emberi külső szókincsének Könyv: Game Over
bővítése és gyakorlása
PowerPoint-diák

Házi feladat
Szókincsrögzítés:
Az
English
Vocabulary in Use könyv releváns
fejezetének feldolgozása

1: a/b/c;
2:a/b
Az emberi
leírása
2.

Könyv: feladat:
3:a/b/c/e/f

külső
Extenzív és intenzív hallásértés- Szókincs:
fejlesztés + az emelt szintű érettségi
„Gyenge” és „erős” melléknevek
Könyv: Game Over
rövid válaszos feladattípusához
helyes stratégia kialakítása
(very
tired
and
absolutely
exhausted)

Intenzív
hallásértés:
Kérdések
megválaszolása
a
Kennedy−Nixon
televíziós vita megnézése után
YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=zHGs4535W_o
&feature=related

Utolsó letöltés: 2013.10.31.
Intenzív hallásértés: Simon Cowell
kérdéseinek leírása a Susan Boyle-video
meghallgatása után

Az emberi
leírása
3.

külső Extenzív és intenzív olvasásértésfejlesztés + az emelt szintű érettségi
„igaz/hamis/
kideríthetetlen”
Könyv: feladat:
feladattípusához helyes stratégia
kialakítása
4:a/b/c

Könyv: Game Over
PowerPoint-diák
YouTube: Susan Boyle

http://www.youtube.com/watch?v=jca_p
_3FcWA
Utolsó letöltés: 2013.10.31.

http://www.youtube.com/watc Felkészülés egy prezentációra: Kedvenc
h?v=jca_p_3FcWA
versenyzőm
egy
tehetségkutató
versenyen
Utolsó letöltés: 2013.10.31.

4.

Az emberi
leírása
Könyv: feladat:
5:a/b/c/d

külső Beszédkészség-fejlesztés:
Elmélkedés múltbéli
jelenlegi
életünkre
hatásáról

Nyelvtan:

döntéseink Feltételes mondatok, amelyek egyik Könyv: Game Over
gyakorolt tagmondata feltételes jelen, a másik
PowerPoint-diák
feltételes múlt

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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Élő idegen nyelv: angol

Az emberi
leírása

5.

6.

külső Íráskészség-fejlesztés + az emelt
szintű érettségin az írásfeladat
bekezdésekbe
rendezéséhez
a
helyes
stratégia
kialakítása
Beszédkészség-fejlesztés: SzövegKönyv: feladat:
összekapcsoló elemek használata
6:a/b/c/d
előnyök és hátrányok felsorolásakor

Könyv: Game Over

Az emberi
leírása

PowerPoint-diák,
néhány
tanuló válaszlevelével

Tanulói
elemzése;
Tesztírás

külső

Szókincsellenőrzés:
az
emberi
külső;
„erős”
és
„gyenge”
Íráskészség-fejlesztés:
Néhány
melléknevek;
e-mailek válaszlevél elemzése és értékelése
Nyelvtan
ellenőrzése:
Vegyes
típusú feltételes mondatok
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tipikus
baráti
mutatnak

amelyeken Válaszlevél Brian e-mailjére
e-maileket

Fénymásolatok: A tanár által
összeállított teszt, a Game
Over könyv 2/A tematikus
egységére
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C)

Élő idegen nyelv: angol

Óraterv – Élő idegen nyelv2

A pedagógus neve:
Műveltségi terület: Élő idegen nyelv
Tantárgy: Angol nyelv
Osztály: 11/B
Az óra témája: Egy modern tündérmese (Susan Boyle)
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó
ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:
Fejlesztendő attitűd: Mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy a külső megjelenés alapján felületes
következtetéseket vonjunk le másokról. A Susan Boyle-történet is arra int bennünket, hogy próbáljunk
körültekintőbben ítélni. Készségek és képességek fejlesztése: extenzív és intenzív olvasásértésfejlesztés (a Susan Boyle-szöveg) és helyes stratégiák kialakítása az emelt szintű érettségi olvasásértési
feladatainak megoldásához (Exam tips); extenzív és intenzív hallásértés-fejlesztés (Susan Boyle
YouTube videó); és beszédkészség-fejlesztés (döntés indoklása); a prezentációs készségek fejlesztése
(Házi feladat: Felkészülés egy prezentációra: Kedvenc versenyzőm egy tehetségkutató versenyen).
Tanítandó ismeretek: Szókincsfejlesztés és gyakorlás (az emberi külső leírása); Elérendő nyelvi szint:
B1-es nyelvi szintről elmozdulás B2-es nyelvi szintre szókincsben (az emberi külső leírása), valamint
az olvasásértés, hallásértés és beszédkészség fejlesztése B2 szintre a Susan Boyle-szöveg és a Susan
Boyle YouTube videó segítségével.
Az óra didaktikai feladatai: Ismeretbővítés (szókincs) és gyakorlás (szókincs, olvasásértés,
hallásértés és beszédkészség)
Tantárgyi kapcsolatok: Ember és társadalom (emberismeret), művészetek (ének-zene)
Felhasznált források: Tankönyv: Jilly Viktor: Game Over (Tankönyvterv, Kézirat) (Ld.: 1. sz. melléklet): Online:
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=jca_p_3FcWA Utolsó letöltés: 2013.10.31.

2

Az óraterv minta az élő idegen nyelvek közül angol nyelvből készült el. Mivel az e-portfólióban az élő idegen nyelvet
oktató pedagógusoknak azon a nyelven kell benyújtaniuk a dokumentumokat, amelyen munkájuk során elkészítik őket,
az óraterv először angol nyelven szerepel. Ezt követően azonban a magyar nyelvű változatát is közöljük, annak
érdekében, hogy más idegen nyelvszakosok számára is hozzáférhető legyen.
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STEP

ACTIVITY
T greets SS and asks them not to sit down but look at
the pictures on the slide.

1.

Élő idegen nyelv: angol

OBJECTIVE

CLASSROOM
ORGANISATION

EQUIPMENT

TIME

Warmer

Frontal work

A projector slide showing the
faces of six women

1’

Pair work

A projector slide showing the
faces of six women (Appendix
1.)

3’

T: Choose one of the women you would definitely not
vote for in a talent show. Sit down if it is picture 1, etc.
Speaking

2.

3.

4.

5.

6.

T: Tell your partner why you wouldn’t vote for your
choice.

(Explaining a decision)

T: What is the stereotypical image of a female pop
star?

Pre-reading
activity (1)

and

speaking

Group work

SB: 4/a)1

6’

Pre-reading
activity (2)

and

speaking

Pair work

SB: 4/a)2

2’

Individual work

SB: 4/b

8’

Individual work

SB: 4/b

12’

Pre-Listening and lead-in for
next lesson’s grammar

Frontal work

One sentence on the projector
slide (Appendix 2.)

. 1’

Listening
information

Individual work

Internet: YouTube video:

T: Look at the photo of the woman (Susan Boyle) in
the article. Find three reasons why it is difficult to
imagine her as a rising pop star.

Revising
and
expanding
appearance vocabulary

T: Read the Susan Boyle text and choose the best title
from the list below.

Gist Reading

T: Read the text again and then decide if the sentences
below are true (A), false (B) or neither true nor false
(C) because the text does not give enough information.

Intensive Reading and Exam
Strategy for a reading task type

T projects this sentence:

7.

If she were talented, she would already have achieved
something remarkable.
T: It means Susan is not talented and that is why she
hasn’t achieved anything remarkable.

8.

T: Listen to the Susan Boyle audition video. What did
Simon Cowell ask which implies the sentence on the
slide?

for

specific

http://www.youtube.com/watch
?v=jca_p_3FcWA

10’

Utolsó letöltés: 2013.10.31.
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.

13

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Élő idegen nyelv: angol

Internet: YouTube video:
9.

T: Listen to the video at home and write down Simon
Cowell’s questions.

Homework
Intensive listening

Individual work

http://www.youtube.com/watch
?v=jca_p_3FcWA

2’

Utolsó letöltés: 2013.10.31.

Presentation: Your favourite
contestant in any talent show

LÉPÉS

AZ ÓRA MENETE

CÉL

MUNKAFORMA

ESZKÖZ

Bemelegítés

frontális munka

A kivetített képen hat
hölgy látható

IDŐ

T köszönti a tanulókat, és megkéri őket, hogy ne
üljenek le, hanem nézzenek a kivetített képre.

1.

T: Válassz ki egyet a hölgyek közül, akire egészen
biztosan nem szavaznál egy tehetségkutató
versenyen. Ülj le, ha az első képen látható hölgyet
választottad, stb.

Beszédkészség- fejlesztés

2.

3.

4.

5.

1’

(projektor)

T: Indokold meg a társadnak, hogy miért éppen arra
a hölgyre nem szavaznál.

(Egy döntés indoklása)

T: Hogyan néz ki egy női popsztár? Milyen általános
kép alakult ki egy női popsztár megjelenéséről?

Az olvasásértési feladat előkészítése
és beszédkészség-fejlesztés (1)

T: Nézd meg a nő fényképét a cikkben (Susan
Boyle). Találj három okot, amiért nehéz őt
elképzelni leendő popsztárnak.

Az olvasásértési feladat előkészítése
és beszédkészség-fejlesztés (2)

T: Olvassátok el a Susan Boyle-cikket, és
válasszátok ki a legtalálóbb címet a lehetőségek
közül.

A globális
fejlesztése

T: Olvassátok el újra a szöveget, és döntsétek el,
hogy a feladat melyik állítása igaz, hamis, vagy nem
kideríthető, mert a szövegben nincs rá utaló

Az intenzív olvasásértési készség
fejlesztése,
helyes
stratégia
kialakítása az emelt szintű érettségi

pármunka

(projektor, dia: ld. 2. sz.
melléklet)

3’

csoportmunka

Könyv: 4/a)1

6’

pármunka

Könyv: 4/a)2

2’

egyéni munka

Könyv: 4/b

8’

egyéni munka

Könyv: 4/b

12’

Az emberi külső szókincsének
felelevenítése és bővítése

olvasásértési
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6.

információ.

Élő idegen nyelv: angol

egyik olvasásértési feladattípusához

T az alábbi mondatot vetíti ki:

7.

Ha Susan Boyle tehetséges lenne, akkor már elért
volna valamit.

A hallásértési feladat és egyben a
jövő órai nyelvtan előkészítése

frontális munka

T: Ez azt jelenti, hogy Susan nem tehetséges, és
ezért nem ért el semmit.

8.

T: Nézd meg Susan első meghallgatását. Mit
kérdezett Simon Cowell, amellyel arra utalt, hogy
Susan már elért volna valamit, ha tehetséges lenne?

A kivetített képen egy
mondat látható
(projektor,
melléklet)

Hallásértési készség fejlesztése: egy
fontos információ kiszűrése a
szövegből

egyéni munka

dia:

3.

. 1’

sz.

Internet: YouTube videó:
http://www.youtube.com/
watch?v=jca_p_3FcWA

10’

Utolsó letöltés:
2013.10.31.
Internet: YouTube videó:
Házi feladat
9.

T: Nézd meg otthon újra a videót, és írd le Simon
Cowell kérdéseit.

Az intenzív hallásértés fejlesztése
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egyéni munka

http://www.youtube.com
/watch?v=jca_p_3FcWA
Utolsó letöltés:
2013.10.31.
Felkészülés
egy
prezentációra: Kedvenc
versenyzőm
egy
tehetségkutató versenyen

2’
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D)

Élő idegen nyelv: angol

Értékelés dokumentumai

Reflexiók a témazáró dolgozat elkészítésére és eredményeire
(2/A Appearances Matter?)
A 2. fejezet három témából áll, amelynek a végén fogunk írni egy nagydolgozatot. Ezt
természetesen a könyv (Game Over) szerzői állították össze. Ez a négy készséget (beszéd, hallás,
olvasás, írás) és a nyelvhelyességet (szókincs, nyelvtan, kiejtés) egyaránt fogja mérni. Úgy gondoltam
azonban, hogy ennek a témának a végén is hasznos lehet egy olyan teszt összeállítása, amely
megmutatja számomra, hogy a 11/B-s csoportom milyen mélységben sajátította el a külső megjelenés
szókincsét, a „gyenge” és „erős” mellékneveket, valamint a vegyes típusú feltételes mondatokat. Tehát
ez a dolgozat kifejezetten a tanulóim nyelvhelyességéről ad majd visszajelzést. Elég sokat gyakoroltuk
mindhárom nyelvi jelenséget egyrészt az iskolai nyelvórákon beszédszituációkba ágyazva, másrészt
házi feladatnak.
Fontosnak tartom, hogy a teszt nyelve angol legyen, hiszen így végig a célnyelven gondolkodnak a
tanulók. Nem okozott nehézséget akár a szókincs meghatározásainál, akár a nyelvtani rész
szituációinál megtartanom az egynyelvűséget. A dolgozatot két részre osztottam. A tanulók szókincsét
az első két feladat méri. A tanult nyelvtani anyagot a harmadik feladat kéri számon. Ezt a tesztben
egyértelműen jelöltem a diákok számára is. Remélem, hogy ezzel segítem őket abban, hogy tudatos és
önálló nyelvtanulóvá válhassanak. Legyenek tisztában azzal, hogy pl. a szókincsrészben jobban
teljesítettek, mint a nyelvtan területén. Így pontosan fogják tudni, hogy milyen területeken kell
fejlődniük. Ugyanebből az okból kifolyólag úgy döntöttem, hogy két jegyet fogok adni a dolgozatra:
egyet a szókincsrészre, és a másikat a nyelvtanra. A szókincsnél minden jó megoldásra egy pontot
adtam, a nyelvtani résznél azonban minden helyes mondat két pontot ért. A tanuló itt akkor is kapott
egy pontot, ha csak az egyik tagmondata volt hibátlan, mert nem akartam egy hibáért duplán büntetni a
diákot. Meglehetősen szigorú értékelési határokat húztam meg. Mindkét esetben 90%-ot kellett elérni
az ötös érdemjegyhez, 80%-ot a négyeshez, 70%-ot a hármashoz, és még a ketteshez is 60%-ot kellett
teljesíteni. Ismerve azonban csoportom lelkiismeretes és igényes hozzáállását, valamint mérlegelve azt
is, hogy emelt szintű érettségire készülnek, továbbá figyelembe véve, hogy mennyit gyakoroltunk, nem
érzem úgy, hogy elszakadtam volna a realitástól.
A dolgozat eredménye igazolta elvárásaimat. A tizennégy tanulóból hatnak mindkét jegye ötös lett.
Négy diák kapott ötöst a szókincsrészre, és négyest a nyelvtanra. Egy tanulónak lett ötös a nyelvtana és
négyes a szókincse. Két tanulónak kellett hármast adnom a nyelvtani részre és négyest a szókincsre.
Egy tanuló kapott egyest a nyelvtanra, de négyesre sikerült a szókincse. A nyelvtan átlaga 4,1 lett, a
szókincsé pedig 4,7.
A javítást nehezítette, hogy tanítványaim olyan megoldásokat is adtak, amelyekre nem számítottam.
Például az első szókincsfeladatban az egyik tanuló a having skin that is almost white definícióra a
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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pallid szót adta meg, ami legjobb tudomásom szerint nem fordult elő az órán. Megtudtam tőle, hogy
ezzel a szóval egy könyvben találkozott. Egy másik tanuló a szókincs második feladatában a very
happy „gyenge” melléknévre nem az előre megjósolható delighted „erős” melléknevet írta, hanem a
rendkívül választékos overjoyed szót. Kérdésemre elárulta, hogy ezt a melléknevet egy filmben
hallotta. Mindkét tanuló megdicsértem az osztály előtt, és úgy gondolom, hogy a többiek is azonnal
megtanulták mindkét szót. Az a tanuló, aki egyest kapott a nyelvtani részre, ugyanazt a hibát görgette
végig: a had segédige helyett a have segédigét használta. Tudtam előre, hogy ha valakinél az egyik
szerkezet rosszul rögzült, akkor ezért nem csak egyszer kell levonnom, hanem minden egyes
alkalommal. Ez az ilyen jellegű dolgozatnál kikerülhetetlen negatívum. Természetesen a tanulónak
adok lehetőséget egy javító dolgozatra a nyelvtani részből.
Miután a tesztet tanulóim döntő többsége igen kiváló eredménnyel írta meg, úgy vélem, hogy a
nyelvtani jelenséget sikerült megtanítanom, ezért ezt az anyagrészt a jövőben is hasonló módon fogom
feldolgozni, és a teszt szerkezetén sem fogok változtatni.

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag.
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2/A APPERANCES MATTER?

NAME:

VOCABULARY
A) Write the ‘appearance words’ for the definitions.
 a line of hair on the upper lip
1. slightly fat
2. thin, in a way that is attractive
3. (of hair) producing too much natural oil
4. (of eyes) sinking too deeply into the face
5. (of a nose) not in a straight line, bent or twisted
6. having skin that is almost white
7. (of a face) shaped like a circle
8. having little or no hair on the head
9. (of a person) pleasant to look at
10. (of clothes) dirty or untidy

……moustache …………………….
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………….. ………………………….
…………………………………………...
……………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………….

/10 points

B) Change the ‘very’ + gradable adjective to an ungradable adjective in each sentence.

 The book you gave me was very funny.
…………. The book you gave me was absolutely hilarious. ………………………………
1. I felt very sad after the football match.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. We are very happy to hear that you are getting married.
...................................................................................................................................................................................
3. The food in our hotel was very tasty.
..................................................................................................................................................................................
4. My wife was wearing a very beautiful dress at the wedding.
....................................................................................................................................................................................
5. Very large areas of the world’s rainforests have been destroyed.
...................................................................................................................................................................................
6. I was very scared when the plane flew into an air pocket.
...................................................................................................................................................................................
7. Climbing that mountain is a very difficult task.
..................................................................................................................................................................................
8. If you tell everything to your dad, he’ll be very angry.
...................................................................................................................................................................................
9. The latest book of this author is very interesting.
....................................................................................................................................................................................
10. After my final exam I was very tired.
...................................................................................................................................................................................

/10 points

Vocabulary total:
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GRAMMAR
For each situation, write a sentence beginning with If.

 You talked back to your teacher that’s why she’s going to flunk you.
…. If you hadn’t talked back to your teacher, she wouldn’t flunk you ……………
1. Her business trip was cancelled so she will take care of the children for us.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Jane had a baby last week. She is not going skiing with us this year.
……………………………………………………………………………………………….. ………………………..
3. My life is busy and therefore I never learnt Spanish.
…………………………………………………………………………………………………..................................
4. I didn’t go with him because I don’t have enough money.
…………………………………………………………………………………………………...................................
5. Peter is unemployed because he had a disagreement with his boss.
…………………………………………………………………………………………………...................................
6. Kate speaks Chinese fluently because she lived in China for ten years.
…………………………………………………………………………………………………....................................
7. You lost all your friends because you can’t control your temper.
…………………………………………………………………………………………………......................................
8. Tom is not coming to dinner tomorrow because you insulted him last week.
……………………………………………………………………………………………….........................................
9. Professor Jones talked a lot about the tribe because she is an expert.
…………………………………………………………………………………………………....................................
10. I am not going to the graduation ceremony because I broke my leg.
…………………………………………………………………………………………………....................................

Grammar:
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2/A APPERANCES MATTER?
KEY:
A)
1. plump / overweight; 2. slim; 3. greasy; 4. hollow(ed); 5. crooked; 6. pale / pasty; 7. round; 8. bald; 9.
attractive; 10. scruffy / shabby
10 points

B)
1. I felt miserable after the football match.
2. We are delighted to hear that you are getting married.
3. The food in our hotel was delicious / wonderful / excellent.
4. My wife wore a magnificent / stunning / splendid dress at the wedding.
5. Huge / vast areas of the world’s rainforests have been destroyed.
6. I was petrified / panic-stricken / terrified when the plane flew into an air pocket.
7. Climbing that mountain is a daunting task.
8. If you tell everything to your dad, he’ll be furious.
9. The latest book of this author is fascinating / riveting / brilliant.
10. After my final exam I was shattered / exhausted.
10 points

Vocabulary total: 20 points
Vocabulary marking scheme:

18−20 = 5
16−17 = 4
14−15 = 3
12−13 = 2
0−11 = 1

C)
1. If her business trip hadn’t been cancelled, she wouldn’t take care of the children for us.
2. If Jane hadn’t had a baby last week, she would go skiing with us.
3. If my life weren’t busy, I would have learnt Spanish.
4. If I had enough money, I would have gone with him.
5. If Peter hadn’t had a disagreement with his boss, he wouldn’t be unemployed.
6. If Kate hadn’t lived in China for ten years, she didn’t speak Chinese fluently.
7. If you could control your temper, you wouldn’t have lost all your friends.
8. If you hadn’t insulted Tom last week, he would come to dinner.
9. If Professor Jones weren’t / wasn’t an expert, she wouldn’t have talked a lot about the tribe.
10. If I hadn’t broken my leg, I would go to the graduation ceremony.
Grammar: 20 points
Grammar marking scheme:

18−20 = 5
16−17 = 4
14−15 = 3
12−13 = 2
0−11 = 1
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Reflexió – óraelemzés

2/A Appearances Matter? témakör harmadik órája
Egy modern tündérmese (Susan Boyle)

1.) A kitűzött célok megvalósítása
Az egész témakörön végighúzódó fejlesztendő attitűd: tudatosodjon a tanulókban a megjelenés, az
első benyomás fontossága, de egyúttal az is, hogy hajlamosak vagyunk elhamarkodottan és felületesen
ítélkezni mások felett pusztán külső megjelenésük alapján. A Susan Boyle-szöveg és YouTube video
olyan drámai erővel mutat rá az utóbbira, hogy feleslegesnek tartottam ezt külön is megfogalmazni.
Teljesen világos volt, hogy a diákok megértették a Susan Boyle-történet üzenetét.

A feldolgozandó szöveg nyelvi szintje meglehetősen nehéz (szerintem B2 és C1 között van), de
tartalma rendkívül érdekes. Ez elég motiváló erőnek bizonyult ahhoz, hogy tanítványaim
megbirkózzanak a szöveg nehézségeivel. Úgy érzem, hogy az olvasásértési feladat megfelelő
előkészítése is szerepet játszott a sikeres szövegfeldolgozásban. Az intenzív olvasásértést fejlesztő és
ellenőrző „igaz/hamis/a szövegből kideríthetetlen” feladatot diákjaim jól oldották meg, és ez
feltehetően segít nekik, hogy az emelt szintű érettségin ezt a feladattípust ismerősnek találják. Persze
azt megállapítani, hogy ez az óra milyen mértékben fejlesztette a tanulók olvasásértési készségét, nem
tudom, de azt igen, hogy nagy kedvvel vettek részt az olvasásértési feladatok megoldásában.

Ugyanilyen lelkesen dolgoztak párban és csoportban a beszédkészség-fejlesztő gyakorlatok
esetében is. A projektorral kivetített képek és Susan Boyle fotója nemcsak kellő motivációt
biztosították a témák megbeszéléséhez, de a jókedvet és a humort is. Itt is megállapíthatatlan, hogy
mennyit fejlődött tanulóim beszédkészsége, de az biztos, hogy minden döntésüket alaposan
megindokolták párban, csoportban és a nekem adott visszajelzésekben (tanulói feedback) egyaránt.

A hallásértés fejlesztésére a Susan Boyle meghallgatásáról készült YouTube videót terveztem. Az
órán kiadott feladat a diákok extenzív hallásértés-fejlesztését tűzte ki célul, és szinte kivétel nélkül
mindegyik tanuló megértette, hogy Simon Cowell melyik kérdése utal arra, hogy Susan Boyle
feltehetően tehetségtelen. A házi feladat volt hivatott arra, hogy intenzív hallásértési készséget
fejlesszen, és a következő órai ellenőrzés egyértelművé tette, hogy minden tanuló képes volt megérteni
és leírni a videón elhangzó kérdéseket.
Az emberi külső szókincsének gyakorlására és fejlesztésére szánt feladatok is igen motiváló
hatással voltak a tanulókra. Úgy alakítottam a párokat, illetve a csoportokat, hogy mindegyikben
legyen olyan tanuló, akinek a szókincse gazdag. Örömmel tapasztaltam, hogy a kevésbé bő szókinccsel
rendelkező tanulók igyekeznek ellesni és használni azokat a szavakat, amelyeket társuktól hallottak és
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tanultak meg. Ezen a szintem már nagyon nehéz megállapítani, hogy hány új szót sajátítottak el
diákjaim, de mindent elkövettem, hogy lehetőséget biztosítsak számukra, hogy szövegkörnyezetben és
élvezetes feladatok keretében gyakorolhassák az emberi külső szókincsét.
A prezentációs készség fejlesztésére egy olyan feladatot találtam ki (Kedvenc versenyzőm egy
tehetségkutató versenyen), amelyre feltételeztem, hogy többen fognak vállalkozni. Várakozásom be is
igazolódott, mert négy tanuló azonnal jelentkezett a prezentáció megtartására. Választásom Zs.-re
esett, aki klasszikus tánc kategóriában évek óta versenyez, és szerintem szívesen venne részt maga is
egy tehetségkutató versenyen. A felkészülésre két hét időt kért, és prezentációja (Leona Lewis, a 2006os brit X-Faktor nyertese) bizonyította, hogy érdemes volt ezt a témát választanom. Zs. ez idő alatt
angolul olvasott Leonáról az interneten, és angol nyelvű YouTube videókat nézett. Élvezetes és jó
angolságú prezentációját nagy tapssal jutalmazta a csoport. Lehet, hogy hibát követtem el azzal, hogy
a másik három jelentkezőnek nem adtam lehetőséget, de úgy éreztem, hogy ebből a témából egy
prezentáció elegendő lesz.

2.) Az óra menete
Ahogyan előre reméltem, a bemelegítő feladat (Warmer) hatalmas sikert aratott. Tizenöt másodperc
elegendő volt ahhoz, hogy a tanulók kiválasszák, melyik női versenyzőre nem szavaznának egy
tehetségkutató versenyen. Sajnos a hat kép közül az elsőt majd le kell cserélnem, mert túlságosan
sokan választották ezt a jelöltet, és ültek le rögtön ennél a képnél. Szerencsésebb lett volna, ha
nagyjából azonos számú tanuló talál minden egyes jelöltet alkalmatlannak a továbbjutásra. Az erre a
feladatra szánt időt (1 perc) sikerült pontosan betartanom.
A második lépés annak indoklása volt pármunkában, hogy a tanuló miért nem szavazott volna az
általa kiválasztott versenyzőre Ez a feladat fontos tanulsággal szolgált számomra. Ugyan tanítványaim
lelkesen írták le a versenyzők külsejét – tehát a beszédkészség és a szókincs fejlesztése megvalósult –,
de az angolszász kultúra politikai korrektséget rendkívül fontosnak tartó követelményének
szókincsválasztásuk nem felelt meg. Minden teketória nélkül neveztek egy versenyzőt fat-nek
(’kövérnek’) ahelyett, hogy a lényegesen elfogadhatóbb not exactly slim, vagy esetleg a slightly
overweight lehetőséget választották volna. Egy másik példa: az old lady helyett inkább a lady of a
certain age körülírás lett volna szerencsésebb. Gondolhattam volna előre, hogy ebbe a problémába bele
fogok ütközni, de nem tartom helyrehozhatatlan hibának, hogy nem számítottam rá. A következő órán
egy teljes feladattal készültem arra, hogyan lehet a faragatlan és a nyers mellékneveket politikailag
korrekt módon körülírni. Az időkeretet (3 perc) egy perccel túlléptem, mert a feedbacknek kissé több
időt engedtem.
A harmadik feladat az előzőhöz nagyon hasonló volt. Csoportmunkában kellett a tanulóknak egy
általánosító véleményt megfogalmazni arról, hogyan néz ki egy tipikus női popsztár. Ez egyszerre volt
beszédkészség-fejlesztés, szókincsgyakorlás és az olvasásértési feladat előkészítése. Annyi segítséget
adtam, hogy gondoljanak a külső megjelenésen kívül a tipikus viselkedési formára is. Talán
gördülékenyebben oldották volna meg a gyakorlatot, ha kivetítettem volna a szempontokat (életkor,
alak, frizura, ruha, viselkedés) az interaktív táblára. Így a tanulói feedback is strukturáltabb lett volna.
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Az időkeretet (6 perc) két perccel túlléptem. Némi időveszteséget okozott, hogy a feladat kiadásakor
elfelejtettem megnevezni a csoportfelelősöket, akiknek az is feladata lett volna, hogy a csoport
munkájáról visszajelzést adjanak. Így volt némi zavar, hogy ki foglalja össze a csoport mondanivalóját.

A következő feladatban három okot kellett találni arra, miért képzelhető el nehezen a könyvben
látható hölgyről (Susan Boyle), hogy popsztár válik belőle. Tartottam attól, hogy a tanulók ismerik
Susan Boyle-történetet, és így nem lesz igazi meglepetés fantasztikus sikere, de félelmem alaptalannak
bizonyult. Az erre szánt két perc elegendőnek bizonyult.
A globális olvasássértési feladat várakozásomnál nehezebbnek bizonyult. Többen választották a
legjobb címnek a gyakorlat harmadik lehetőségét: Judging by appearances? Később jöttem rá, hogy a
szövegben található kulcsszó, modern Cinderella (’egy modern Hamupipőke’) sok diáknak nem
jelentett segítséget, mert nem ismerték ennek a tündérmesének az angol címét. Legközelebb számítok
majd erre, és „előtanítok”. Az időkeret (8 perc) elegendő volt.
Az „igaz/hamis/a szövegből kideríthetetlen” intenzív olvasásértési feladatnál ragaszkodtam ahhoz,
hogy a szövegben található információkat húzzák alá, és ez alapján indokolják meg döntésüket. Az
óratervben nem terveztem, de a feladat megoldása közben úgy döntöttem, lehetőséget adok a
diákoknak arra, hogy a megoldást párban egyeztessék a frontális ellenőrzés előtt. Ez a feladattípus az
emelt szintű érettségin gyakran előfordul, így fontosnak tartottam, hogy tanítványaim megfelelő
stratégiát alakítsanak ki. Itt is több időre volt szükségem az előirányzottnál (14 perc a 12 helyett), de a
feladattípus alapos megismerése megérte az időtúllépést.
A hallásértési feladat – és egyben a következő órai nyelvtan – előkészítésére kivetített vegyes típusú
(Mixed conditional) feltételes mondat értelmezése nem okozott nehézséget diákjaimnak, hiszen már
elég sokszor használtak feltételes jelen és múlt idejű mondatokat. Itt nem volt szükség a tervezett egy
percre; nagyjából húsz másodperc múlva már a következő lépésnél tartottunk.
Nagyon örültem, hogy a csoportban senki sem látta még a Susan Boyle videót. Úgy véltem, hogy a
fárasztó olvasásértés után jól fog esni tanítványaimnak ez a rendkívül érdekes és megrázó videó. Annál
is inkább, hiszen eddig erről olvastak, és most élőben is szembesülhetnek ezzel a felemelő történettel.
A hatás, ahogyan erre számítottam is, elementáris volt. Nem volt arra szükség, hogy túlságosan is
didaktikus módon verbalizáljam, hogy „Látjátok, mekkorát hibázhatunk, ha pusztán a külső alapján
ítélkezünk másokról!” Ezzel elrontottam volna azt a varázslatot, amit a bejátszás felépített. Maga a
videó hét és fél perces volt, és a kérdésre a tanulók pillanatok alatt válaszoltak, így ennél a feladatnál
nyertem két percet.

A házi feladat kiadása ugyan egy picit belenyúlt tanítványaim szünetébe, és meglehetősen kapkodva
történt, de a következő órai ellenőrzés egyértelművé tette, hogy tanítványaim megértették, mi a feladat.
Nem volt kétségem afelől, hogy többször is szívesen nézték meg otthon a Susan Boyle videót.
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3.) Összegzés
Úgy érzem, sikerült megvalósítanom a kitűzött célokat. Ezen a gyors tempójú, jó hangulatú órán
tanítványaim kreatív módon és rendkívül aktívan vettek részt mind a pár-, a csoport- és a frontális
munkában. Az óratervemet kisebb eltérésekkel megvalósítottam, és elképzeléseim reálisnak
bizonyultak. Az óra módszertani tanulságait, amelyeket az „Az óra menete” részben említettem (pl.
politikai korrektség, csoportfelelősök kijelölése stb.), a jövőben beépítem tanári gyakorlatomba.
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