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csak a nyelvtanárét. Sokat segít a helyes kiej-
tés elsajátításában a szóhangsúlyok nyomdai 
jelölése is a szókincsfejlesztő, illetve kiejtési 
feladatokban. Ez nagyon megkönnyíti a diá-
kok dolgát, hasonlóan a munkafüzetben talál-
ható kiejtésfejlesztő gyakorlatokhoz, melyek 
az egyes hangok helyes kiejtése mellett a he-
lyes mondathangsúlyt is sulykolják: a munka-
füzethez tartozó CD-melléklet segítségével  
a diákok önállóan is gyakorolhatnak.

A szerzők gondoltak a differenciálási lehe-
tőségekre: a különböző tempóban haladó diá-
kok különböző fejlesztő feladatokat találnak  
a munkafüzetben. Igyekeztek ügyelni a játékos 
tanulásra is: például papírrepülő hajtogatása és 
dobálása közben gyakorolják a diákok a mon-
datépítést, vagy egy rap keretében ismerked-
nek a német ábécével. Emellett igyekeztek a 
fiatalokat érdeklő témákat találni, ami meglehe-
tősen nehéz feladat. A modellválogatás, sport, 
divat, születésnap, (gyors)étterem, vásárlás, 
buli, nyári munka, tábor, szünidő érdekesek, 
vonzóak lehetnek a korosztály számára.

A tankönyv fiatalos, mozgalmas, sok kép-
pel és design-elemmel színesített megjelené-
se valószínűleg szintén vonzó a tizenévesek 
számára.

Márkus Éva

Boócz-Barna Katalin – Kovács Judit 
– Kuti Zsuzsa
a kompetenciaalapú idegen 
nyelvi fejlesztés eredményei. 
DVD és útmutató
(Nemzeti Fejlesztési Terv Humán-
erôforrás-fejlesztési Operatív Program 
3.1.1-es intézkedés Központi Program-
terv 2007)

Az idegen nyelvi kommunikatív kompeten-
cia fejlesztését kiemelt kulcskompetencia-
ként jelölte meg az Európa Tanács. Ennek 
következményeként a Nemzeti Fejlesztési 
Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 

Program 3.1.1-es intézkedése kompetencia-
alapú oktatási programcsomagok fejlesztését 
tűzte ki célul öt kompetenciaterületen (szö-
vegértés-szövegalkotás, matematika-logika, 
idegen nyelv, szociális, életviteli és környe-
zeti nevelés, életpálya-építés, valamint óvo-
dai nevelés). A kiadvány az idegen nyelvi 
fejlesztés területéről mutatja be azokat a leg-
újabb eredményeket, amelyek a suliNova-
program keretein belül valósultak meg, és 
amelyek kompetenciaalapú nyelvtanítási 
programok kidolgozásához vezettek általá-
nos és középiskolai tanulók számára angol, 
német, valamint középiskolai tanulók szá-
mára francia nyelven.

A kiadvány egy DVD-ből és egy hozzá 
kapcsolódó útmutatóból áll. A DVD két 
részre tagolódik. Egyrészt Szakmai beszél-
getés címen interjúkat tartalmaz azokkal a 
szakemberekkel, akik részt vettek a tan-
anyagfejlesztési programban, másrészt pe-
dig Órarészlet-gyűjtemény címen bemutatja 
a kidolgozásra került kompetenciaalapú ide-
gen nyelvi tananyagok gyakorlati alkalma-
zását.

A Szakmai beszélgetések a szakmai bizott-
sági tagok, a módszertani szakértők, a tan-
anyagfejlesztők és a kipróbáló tanárok ta-
pasztalatait, véleményét tartalmazza. Bepil-
lantást enged a munkafolyamatokba, értékeli 
a munka tapasztalatait és eredményeit a részt 
vevő szakemberek, a felhasználó tanárok és 
tanulók szempontjából egyaránt. A beszélge-
tésekből egyértelműen kiderül: a program 
érdeme az, hogy az idegen nyelvi kompeten-
ciák fejlesztését nem elszigetelten képzeli el 
és valósítja meg, hanem a tanulók személyi-
ségének fejlesztésébe ágyazza és a tantervek-
ben szereplő többi tantárgyhoz kapcsolja. 
Szintén fontos tanulsága a beszélgetéseknek, 
hogy a program sikeres megvalósításának 
feltétele a tanárok szemléletváltása és mód-
szertani fejlődése is.

A kiadvány egyik kiemelkedő értéke, hogy 
az órarészletek kiválasztásánál nem egyetlen 
idegen nyelvre helyezi a hangsúlyt, hanem an-
gol, német és francia nyelvből is bemutatja  
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a fejlesztések gyakorlati megvalósulását.  
A DVD-n megtalálható 10 órarészlet közül 4 
angol, 4 német, 2 pedig francia nyelvórák 
részleteinek segítségével vonultat fel jó gya-
korlatokat úgy, hogy az angol és német eseté-
ben általános és középiskolai kontextusból is 
kínál példákat, míg franciából csak középis-
kolai példákat mutat be. Nagyban emeli a ki-
advány értékét az is, hogy az iskolák kivá-
lasztásánál szempont volt a sokszínűség biz-
tosítása. Emellett mind normál tantervű 
iskolában, mind szakiskolában, mind pedig 
két tanítási nyelvű iskolában készültek felvé-
telek.

A DVD-hez nyomtatott formában kapcso-
lódik az Útmutató és feladatsor az órarészlet-
gyűjteményhez (104 p.). Az útmutató az egyes 
órarészletekben látottak feldolgozását, meg-
értését, értékelését segíti elő. Az órarészletek-
hez kapcsolódó feladatsor két nyelven jelent 
meg: magyarul és az oktatás nyelvén. Az első 
rész háttérinformációkat nyújt az iskoláról, az 
osztályról, annak nyelvtanulási profiljáról, az 
oktatott modulról, a felvétel időpontjáról, va-
lamint a nyelvtanárról. Ezt követően megfi-
gyelési szempontokat ad az órarészlet megvi-
tatásához, elemzéséhez, kijelölve azokat a té-
mákat, amelyek különösen jól vizsgálhatóak 
az adott órarészlet segítségével. A megfigye-
lési kérdéssort feladatok követik, amelyeket 
három különböző fázisban lehet megvitatni: 
az órarészlet megtekintése előtt, a megtekin-
tés közben és az órarészlet megtekintése után. 
A feladatok összhangban vannak a megfi-
gyelési szempontokban megjelölt témákkal.  
A fejezet végén összegzés található, amely az 
órarészlet legfontosabb ismérveit és erényeit 
emeli ki.

Az útmutató a 10 órarészletet tematizáltan 
dolgozza fel. Minden fejezet a nyelvoktatás 
más-más aspektusát vizsgálja a kompetencia-
alapú nyelvoktatás szemszögéből. Így köz-
pontba kerül a tapasztalatalapú nyelvoktatás, 
a szövegfeldolgozásban rejlő nyelvpedagógi-
ai lehetőségek, a tanuló személyes érintettsé-
ge, a nyelvtanár a terapeuta szerepében, az 
interkulturális kompetencia fejlesztése, a fel-

adatalapú nyelvtanulás, a daltanításban rejlő 
lehetőségek, valamint a döntéshozatal kom-
munikációja.

A hiánypótló kiadvány hazai jó gyakorla-
tokat mutat be az idegennyelv-oktatás terén 
úgy, hogy a megszerzett tapasztalatokat több 
idegen nyelv és oktatási forma kontextusába 
állítja. A DVD-hez tartozó útmutató nem 
hagyja egyedül a nyelvtanárt, hanem jól át-
gondolt tematika mentén hasznos informá-
ciók szolgáltatásával és részletes feladat-
meghatározásokkal segíti az órarészletek mi-
nél hatékonyabb feldolgozását. A szakmai 
beszélgetés értékesen egészíti ki az órarész-
let-gyűjteményt és reflektál a fejlesztés folya-
matára.

A szerzők mindannyian kulcsszerepet ját-
szottak a kompetenciaalapú idegen nyelvi 
fejlesztés feladatainak megvalósításában. 
Kuti Zsuzsa a fejlesztési projekt szakmai ve-
zetőjeként, Boócz-Barna Katalin tanterv- és 
tananyag-fejlesztőként, valamint szakmai ta-
nácsadóként, Kovács Judit módszertani szak-
értőként és szakmai tanácsadóként. A szerzők 
közül ketten, Kovács Judit és Kuti Zsuzsa az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium által 
meghirdetett Világ-Nyelv program nagy sike-
rű DVD-sorozatának (Jó gyakorlat az kisis-
kolások idegennyelv-tanításában, OKM, 
2005; Jó gyakorlat a 10–14 évesek idegen-
nyelv-tanításában, OKM, 2007) szerzőiként 
vállaltak szerepet az általános iskolai idegen-
nyelv-oktatás fejlesztésében.

A kompetenciaalapú idegen nyelvi fej-
lesztés eredményei című DVD-t és a hozzá 
kapcsolódó útmutatót ajánlom gyakorló 
nyelvpedagógusoknak, akik önképzés vagy 
továbbképzés keretein belül vitatják meg az 
órarészleteket. Szintén ajánlom a kiadványt 
nyelvtanár szakon tanuló hallgatóknak és az 
őket tanító módszertanos kollégáknak.

Sárdi Csilla


