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Az tanulók angol nyelvi beszédértéskészségének fejlesztése és mérése internetes anyagok 

segítségével  

 

30 kredites, ingyenes akkreditált pedagógus-továbbképzés 

 

Foglalkozási órák száma: 30  

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés célja: 

A képzés célja, hogy a résztvevő angol tanárok ismerjék meg a különböző internetes anyagok 

(videók, audiók) sokrétű felhasználási lehetőségeit az angol nyelv tanításában, különös 

tekintettel a beszédértés, mint készség fejlesztésére és mérésére. A kurzus elvégzése után a 

résztvevők képesek lesznek tanulóikat hatékonyabban felkészíteni az érettségi és a 

nyelvvizsgák beszédértés vizsgarészének sikeres teljesítésére. A résztvevők megismerik a 

beszédértés, mint készség természetét, a beszédértés folyamatait, a különböző beszédértési 

stratégiákat és a készség fejlesztéséhez szükséges leghatékonyabb módszereket. A képzés 

szakmai segítséget nyújt ahhoz, hogy a tanárok képesek legyenek autentikus forrásokat 

(videók, hanganyagok, stb.) találni az interneten és azokat a tanórák vagy szakkörök 

keretében feldolgozni. A képzés abban is segítséget nyújt, hogy a tanárok a kiválasztott 

anyagokhoz kapcsolódóan változatos feladatokat tudjanak készíteni és képesek legyenek 

olyan tesztek és feladatlapok összeállítására, melyek megbízhatóan mérik a tanítványaik 

tudását és teljesítményét. 

 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

 

A 30 órás továbbképzés ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen sokrétűen lehet felhasználni 

az interneten rendelkezésre álló hanganyagokat és filmeket a beszédértés fejlesztésére és 

mérésére. A program felerészben előadásokon, felerészben pedig gyakorlati foglalkozásokon, 

csoport- és páros munka keretében járja körül az anyagok kiválasztásának szempontjait, a 

fellelt anyagok feldolgozásának lehetőségeit és nagy súlyt fektet a megbízhatóan mérő 

beszédértés feladatok összeállítására. A kurzus tematikai egységei:  

1. A tanár és a diák új szerepei és lehetőségei az IKT világában;  

2. A beszédértés, mint készség fejlesztése;  

3. Az IKT alkalmazása a beszédértés fejlesztésére;  

4. Beszédértést mérő feladatok/tesztek készítése;  

5. Legyen élmény a nyelvtanulás! Filmek és hanganyagok iskolai szünetek előtt és 

szakkörökön;  

6. Összefoglalás: a beszédértés készség hatékony fejlesztése élményközpontú angol 

nyelvoktatás keretében.  

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele:  

Minimum részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90 százaléka. Egyéb formai 

követelmények: záró dolgozat leadása, mely 4 darab beszédértést fejlesztő és tanórába 

illeszthető feladatot/tevékenységet és egy beszédértést mérő 

tesztet tartalmaz. A munkát a tanfolyamot követő harmadik hét 

végéig kell benyújtani. 
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Az ismeretek számonkérésének módja: 

 

A tanfolyam résztvevői a tanfolyam zárását követő harmadik hét végéig elkészítenek 4 darab, 

egyenként 15- 20 perces időtartamú, tanórába beépíthető, különböző típusú beszédértést 

fejlesztő feladatot /tevékenységet és egy beszédértést mérő tesztet. A beadott mérő feladat 

témája megfelel az érintett tanulók életkori sajátosságainak, kapcsolódik az angol nyelvi 

érettségi (vagy nyelvvizsgák) egy konkrét témaköréhez, és alkalmas a tudásszint megbízható 

mérésére. A választott videó/hanganyag szintén figyelembe veszi a tanulók életkori 

sajátosságait és alkalmas a beszédértés, mint készség hatékony fejlesztésére. A beszédértést 

mérő feladat nehézségi szintje megfelel a tanfolyam résztvevője által megadott célszintnek 

(A2 – C1).  

 

A jelentkezés feltételei:  

angol nyelvszakos tanári oklevél (középiskolai angol nyelv és kultúra tanára, angol nyelv és 

irodalom szakos középiskolai tanár) 

 

Részvételi díj összege: a részvétel ingyenes, a továbbképzés finanszírozása az EFOP-3.2.14-

17-2017-00002 projektből történik 

 

A továbbképzés helyszíne:  

PTE Idegen Nyelvi Központ, Pécs, Damjanich u. 30,  

 

A képzés tervezett időpontja: 

2019. november 8-9 és november 22-23 (péntek délután – szombat) 

 

Az órák megoszlása: 

péntek:  14.00 – 19.00 (6 óra) 

szombat: 08:30 – 16:30 (9 óra) 

 

A csoport maximális létszáma: 15 fő 

 

Jelentkezési határidő: 

A jelentkezés folyamatos 

 

Jelentkezni az alábbi linken található űrlapon lehet: 

https://docs.google.com/forms/d/1ubm3LIYBwbqIA37V0lAVWeDoWfrFQzUtFt2Z_6MnPP

U/edit 

 

A további tervezett továbbképzések időpontjai: 

 

2020. március 6-7. és 20-21. 

 

2020. május 8-9. és 22-23. 

 

 

A továbbképzések végső helyszíne a jelentkező tanárok 

földrajzi elhelyezkedésének függvényében alakul ki. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ubm3LIYBwbqIA37V0lAVWeDoWfrFQzUtFt2Z_6MnPPU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ubm3LIYBwbqIA37V0lAVWeDoWfrFQzUtFt2Z_6MnPPU/edit
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