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Major Éva

ANGOL NYELVI KÉSZSÉGFEJLESZTÕ FELADATCSOMAGOK

BEVEZETÕ

Tanulmányunkban bemutatjuk és elemezzük azokat az angol nyelvi feladatcsomagokat, amelyek a
Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program keretében az OKI Követel-
mény- és Vizsgafejlesztõ Központjának hároméves munkája eredményeképpen születtek.

Az „Idegen nyelvi kompetenciák továbbfejlesztése és visszajelzése a 7–12. évfolyamon” elne-
vezésû alprojekt három idegen nyelvbõl, angolból, németbõl és franciából tûzte ki célul készségfej-
lesztõ feladatcsomagok létrehozását. A fejlesztés mindhárom nyelvbõl párhuzamosan folyt.

E tanulmány az angol feladatcsomagokkal foglalkozik, amelyek koncepcionális tervezését, fej-
lesztését és kipróbálását a szerzõ a projekt folyamán irányította és nyomon követte.1

CÉLOK

Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése nem önálló célként, hanem a Követelmény- és Vizsga-
fejlesztõ Központ négy fejlesztési területének egyikeként jelent meg. A négy alprojekt témavezetõi
és közremûködõi szakmai konszenzusra jutottak a minden egyes területen érvényesíthetõ „közös
kompetenciákban”, amelyek koherenssé tehetik az egyes területekhez kötõdõ feladatállományt.

1 Ezúton szeretnék köszönetet mondani a fejlesztõfeladat-készítõk vezetõjének, Csath Juditnak, továbbá a csoport tagjai-
nak: Czene Zsuzsannának, Fabók Ágnesnek, Kálvin Krisztinának, Laczkó Ágnesnek, Pafka Zsuzsának, Szabó Teréznek,
Szikora Juditnak, Christopher Ryannek, a nyelvi és Kalotay Dórának, a szakmai lektornak; valamennyi kipróbáló tanárnak,
valamint a szerkesztõnek, Makádi Pálnak magas színvonalú, kreatív, kitartó és pontos munkájukért.
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A különbözõ tantárgyak fejlesztõfeladatainak közös kompetenciatartományán belül az idegen nyelv
területén különösen nagy jelentõségû a kommunikáció (nyelvhasználati formák, pl. beszédértés, be-
széd, olvasás, írás), a problémamegoldás (kreatív gondolkodás fejlesztése) és a társas kompeten-
ciák (pl. vita, együttmûködés csoportban) fejlesztése.

Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése mellett konkrét célunk volt az érettségire való felké-
szülés segítése. A nyelvi érettségi újdonsága nem mérhetõ össze a többi tantárgy nagy horderejû
változtatásaival, hiszen a közoktatáson kívüli nyelvi vizsgáztatás már jó ideje alkalmazza azokat a
mérési módszereket és eszközöket, amelyek az érettségi vizsgán megjelentek, a koncepcionális vál-
tozás a korszerû módszerek rendszeres alkalmazása és a tanítás minõségének javítása szempontjá-
ból mégis jelentõs.

Ezért mind a tanároknak, mind a diákoknak szükségük van olyan segédanyagokra, amelyek nem-
csak a feladattípusokat gyakoroltatják, hanem az érettségi vizsga sikeres letételéhez szükséges kész-
ségeket és kompetenciákat is fejlesztik.

ELMÉLETI KERETEK

Kompetenciák a nyelvoktatásban

A kompetenciák fogalma a nyelvtudással összefüggésben nem új gondolat. A nyelvtanulás és nyelv-
oktatás ma már alapvetõnek nevezhetõ dokumentuma az Európa Tanács szakértõi csoportja által
kidolgozott, magyarul 2002-ben megjelent Közös Európai Referenciakeret (2002) átfogó, taxono-
mikus rendszerben vázolja fel a nyelvtudást, és meghatározza azokat a referenciapontokat (szinte-
ket, lépéseket), amelyekkel a fejlõdés leírható. Kiindulópontja a tevékenység-központú megközelítés,
mely szerint a nyelv használata kommunikatív nyelvi tevékenységekre bontható, amelyek elvégzésé-
hez meghatározható általános és nyelvi kompetenciák használata és fejlesztése szükséges.

Az általános kompetenciák összetevõi az ismeretek, a készségek, az egzisztenciális kompeten-
cia és a tanulási képesség. A kommunikatív nyelvi kompetencia szintén több elembõl áll: a nyelvi,
a szociolingvisztikai és a pragmatikai kompetenciából. Ezek mindegyikét az ismeretek, készségek
és jártasságok alkotják (Közös Európai Referenciakeret, 2002, 16–17).

A nyelvtanuló/nyelvhasználó kommunikatív nyelvi kompetenciája különbözõ nyelvi tevékenységek
során aktivizálódik (1. táblázat).

A nyelvtanítás szoros értelemben vett célja tehát a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése,
amely – mint látjuk – további számos összetevõre bontható.

Az idegen nyelvi feladatblokkok céljának meghatározásakor a szokásosnál nagyobb hangsúlyt
kaptak a fent bemutatott nyelvi tevékenységek, illetve az általános kompetenciák is, beleértve a már

Receptív tevékenységek Hallott szöveg értése Produktív tevékenységek Szóban

Olvasott szöveg értése Írásban

Interaktív tevékenységek Interakció beszédben Közvetítés a nyelvek között Szóban

Interakció írásban Írásban

1. táblázat. Kommunikatív nyelvi tevékenységek a Közös Európai Referenciakeretben
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említett „közös kompetenciállományba” tartozó kommunikációt, problémamegoldást és társas
kompetenciákat. Emellett elõtérbe került a tanulási képesség fejlesztése is.

Az érettségihez kapcsolódó fejlesztendõ területek

Az új típusú angol nyelvi érettségi eredményei és tanulságai arra utalnak, hogy a vizsgarészek,
vagyis a készségek és kompetenciák szerinti gondolkodás – mivel nagyon különbözik a hagyomá-
nyos, nyelvtanközpontú megközelítéstõl – zökkenõket okozhat a vizsgára való felkészítésben. Bár
a készségközpontú tanítás elmélete ma már közismert, a gyakorlatban még nem mindenütt terjedt
el, és nem feltétlenül alkalmazzák tudatosan az osztálytermekben.

Az új típusú érettségi eddigi eredményeinek tükrében minden készség, illetve vizsgarész ese-
tében azonosíthatók a problémát okozó részkészségek, és az ezek megfelelõ használatához szük-
séges kompetenciák.

A Nyelvhelyesség vizsgarész különleges, hiszen nem készséget mér, hanem a nyelvi rendszer, a
nyelvi szerkezetek helyes használatát. Mivel azonban (a legutóbbi követelményváltoztatások nyo-
mán) ez a komponens is kizárólag szövegekre épül, itt is elõtérbe kerülnek a szöveg felépítéséhez,
koherenciájához, kohéziójához kapcsolódó készségek, amelyek fejlesztéséhez a szerkezetek
mechanikus használatán túl szükség van a szövegkörnyezetnek megfelelõ nyelvhasználati kompe-
tenciákra.

Egyenként megvizsgálva a vizsgarészeket, az eddigi eredmények alapján a következõ olyan kom-
petenciaelemek emelhetõk ki, amelyek fejlesztése erõsíti a készség és kompetencia alapú nyelvok-
tatást és segíti a vizsgára való felkészítést.

Olvasott szöveg értése
• A különbözõ célú olvasási készségek fejlesztése (extenzív olvasás, átfutás, speciális információ

kiszûrése stb.).
• A produktív típusú olvasási feladatok gyakorlása (a szövegbõl készült rövid összefoglaló kiegé-

szítése, állítások kiegészítése az olvasott szöveg alapján stb.).
• Megfelelõ olvasási stratégiák kialakítása (kitalálás a kontextusból stb.).
• Megfelelõ szótárhasználat (egy- és kétnyelvû szótáraknál különbözõképpen).
• Az aktív és a passzív szókincs tudatos használata.

Nyelvhelyesség
• A szöveg szerkezetének, kulcsfontosságú kohéziós elemeinek felismerése és aktív használata.
• A nyelvi pontosság (accuracy) mellett a (szóbeli és írásbeli) folyékonyság (fluency) képességének

fejlesztése.
• „Kreatív” nyelvhasználat, a szókincs fejlesztése kontextusban (nyelvi szerkezetek és szókincs

sajátos összefüggésrendszere).

Hallott szöveg értése
• Az olvasáshoz hasonlóan a különbözõ célú hallottszöveg-értési készségek fejlesztése (extenzív

meghallgatás – nem kell minden szót érteni; intenzív értés, információ kiszûrése stb.).
• A kiejtés intenzívebb fejlesztése.
• A megfelelõ készségszintû feladatmegoldó stratégiák kialakítása (pl. kizárólag a második meg-

hallgatásnál írjunk a feladatlapra).
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Íráskészség
• Produktív feladatok önálló megoldásának képessége.
• A kommunikatív feladatok (helyzetek) megoldásának képessége.
• Mûfajok és jellegzetességeik ismerete, alkalmazása (e-mail, meghívó, levél stb.).
• Az írásmû céljának, közönségének, mûfajának, stílusának azonosítása.
• A szövegkohéziós elemek alapvetõ mûködésének ismerete.

Beszédkészség
• A tényleges „beszélgetésre” való képesség (nem betanult szövegek felmondása).
• A kommunikatív feladatok megoldására való képesség (valódi tranzakció, interakció).
• Az önálló témakifejtés képessége.

A feladatblokkok különös célja volt tehát, hogy az általános készségeken túl a megnevezett terüle-
tek kiemelt szerepet kapjanak a nyelvi kompetenciák fejlesztésében.

A szakmódszertani megközelítés

Az azonosított fejlesztendõ területek legnagyobb része a készségek és kompetenciák mellett a
kommunikatív feladatokhoz is kapcsolódik, hiszen az új típusú érettségi feladatoknak elsõsorban
azok a jellegzetességei nyertek teret (produkció, szövegfelépítés, helyzetmegoldás, a folyékonyság
fontossága), amelyek a tradicionális nyelvtanközpontúság felõl a kommunikativitás irányába kívánják
eltolni a tanítást.

A feladatblokkok egyik legfontosabb célja tehát az volt, hogy az idegen nyelvi készségfejlesztés
kommunikatív feladatokon keresztül valósuljon meg.

Az angol nyelvtanítás módszertana már évtizedekkel ezelõtt felismerte a kommunikatív felada-
tok jelentõségét. Nunan, az angol nyelvpedagógia egyik legkiválóbb szakértõje egyik cikkében a
következõ öt jellemzõvel határozza meg a feladatközpontú nyelvtanítás lényegét (1991, 279.):
• hangsúly az interakción keresztüli kommunikáción;
• autentikus szövegek bevezetése a tanulási helyzetekbe;
• lehetõség a diákok számára, hogy a nyelven kívül a tanulási folyamatra is figyelmet fordíthassa-

nak;
• a tanuló saját személyes élményeinek mint az osztálytermi tanulást erõsítõ tényezõnek a kiakná-

zása;
• kísérlet az osztálytermi nyelv és az osztálytermen kívüli nyelvhasználat összekapcsolására.
Ez a megközelítés is, mint több más innováció a nyelvtanításban, a neveléstudomány, a pedagógia
területérõl indult el. Kolb tapasztalati tanulás modellje (1984), amely a konkrét tapasztalat, a reflek-
tív megfigyelés, az absztrakt felfogás és az aktív kísérletezés ciklikus váltakozására épül, joggal te-
kinthetõ a feladatközpontú tantervek elméleti kiindulópontjának.

A Nunan által említett pedagógiai tanulmányok (1991, 280) kiindulópontja több olyan kutatás
volt, amely a tanári módszereket vizsgálta. Bebizonyosodott, hogy míg a tanárképzõ programok
arra tanították (és a mai napig arra tanítják) a leendõ tanárokat, hogy a „racionális” modell szerint
tervezzék meg, hajtsák végre és értékeljék saját tanterveiket és programjaikat, addig az osztály-
terem realitásában a tanárok a pedagógiai feladatokból indultak ki. Ezen keresztül felértékelõdött a
feladatnak mint a tanulási-tanítási folyamatot és a tantervet meghatározó eszköznek a szerepe.
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Hasonló tapasztalataink voltak az új típusú érettségihez kapcsolódó továbbképzéseken is. A ta-
nárokat mindig jobban érdeklik a konkrét feladatok, a megoldásokhoz kapcsolódó elemzések, mint
a szemléletváltozást, elméletet bemutató okfejtések, magyarázatok. A mérés kötött jellege miatt
azonban az érettségi feladatok már a szemléletváltozás konkrét, letisztult eredményét tükrözik.
A témák, készségek és tevékenységek szerint logikusan összekapcsolódó blokkok biztosan tágabb
lehetõséget biztosítanak arra, hogy a feladatok fokozatossága és részelemei jobban érvényesülje-
nek, illetve a bennük rejlõ szociális, problémamegoldó és tanulás-módszertani jellegû fejlesztés tá-
gabb teret kapjon. Ebbõl kiindulva reményeink szerint a feladatblokkok az eddig említett célok mel-
lett a tanárok indirekt tanulását is segíthetik.

Bábosik szintén a tevékenység-központú pedagógia alapvetõ eszközének tekinti a feladatot, és
részletesen elemzi személyiségfejlesztõ tényezõit (2006, 50.). Egyik legfontosabb kategóriája a
készségfejlesztõ funkció, amelyen belül az egyik lehetséges csoportosítás megkülönbözteti a moz-
gásos (motorikus), intellektuális, kommunikációs és szociális készségeket (2006, 54.). A rendsze-
rezett elemzésbõl érdemes még kiemelni a normaközvetítõ funkciót. Ezen a szerzõ „olyan magatar-
tási és tevékenységbeli szabályokat ért, amelyeket a feladat sikeres elvégzése, teljesítése érdekében
a feladatot végzõ gyerek kénytelen követni, betartani… mert e nélkül a feladatvégzés kudarcba tor-
kollik” (2006, 52.).

Az ilyen típusú szabályok tulajdonképpen feladatmegoldási stratégiaként is felfoghatók. Ezek
feltárása és megismerése az általunk készített feladatblokkoknak szintén fontos céljuk. Ha például
az íráskészség említett, fejlesztendõ készségeire gondolunk, akkor a következõ stratégiát követhet-
jük. Mielõtt arra kérjük a diákot, hogy önállóan írjon, elolvas egy hasonló témájú írásmûvet, magya-
rázatot kap a mûfaji sajátságokra, kiemelten látja a speciális kifejezéseket, és így nyilván kevésbé
„retten el” attól a gondolattól, hogy több bekezdést önállóan kell megírnia. Vagy ha a hallott szö-
vegértési feladatok esetében mindennapossá tesszük azt a gyakorlatot, hogy a diákok az elsõ meg-
hallgatáskor egyáltalán ne írjanak semmit, kizárólag csak figyeljenek.

Bábosik egyik legfontosabb gondolata, hogy az „oktatási-képzési, nevelési folyamat tervezése,
szervezése során ténylegesen nagyobb szerepet kell biztosítani a nélkülözhetetlen fejlesztõ hatás-
együtteseket mûködtetõ feladatszériáknak… nem elégedhetünk meg a csak kognitív személyiség-
komponenseket, vagy azokon belül csak az emlékezetet mûködtetõ… sablonos, monoton felada-
tok rutinszerû alkalmazásával” (2006, 55.).

Úgy gondolom, éppen erre tettünk kísérletet az angol nyelvi feladatblokkok kifejlesztése folyamán.

A FELADATBLOKKOK RENDSZERE ÉS ÖSSZETÉTELE

Közös elvek

Ahogy már említettük, az idegen nyelvi feladatblokkok kidolgozása az angol nyelv mellett német és
francia nyelvbõl is megtörtént, és mivel közös projektben dolgoztunk, a feladatállomány átfogó
szerkezetének meghatározásakor szakmai megegyezés alapján a következõ szempontokat vettük
figyelembe:
• az érettségi vizsgakövetelmények készséglistája;
• módszertani megfontolások arról, hogy az ott megfogalmazott készségek és részkészségek

hogyan építhetõk fel, alapozhatók meg alacsonyabb szinten;
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• hiányterületek;
• a produktív készségek hangsúlyos megjelenése olyan értelemben, hogy mindegyik blokkban

megjelenik valamilyen produktív feladat is;
• a témalista lefedettsége az érettségit megelõzõ két évfolyamon.
Egyetértettünk abban is, hogy mivel a teljes feladatállomány szerkezetének tartalmi jellemzõit az
idegen nyelvek területén nem lehet meghatározni, ezért egyedüli rendszerezõ elv a feladatok szint-
je lesz.

A feladatcsomagok szintjeinek meghatározásában igazodtunk az Európa Tanács szintrendsze-
réhez. A három szint, melyre a feladatokat készítettük, az A2, a B1 és a B2, ezek közül is döntõ
mértékben az elsõ kettõre koncentráltunk. Mivel a szintek nem határozhatók meg teljes biztonság-
gal, a feladatírók elsõsorban gyakorló nyelvtanári tapasztalatukra hagyatkoztak. A kipróbálás utáni
értékelés és átdolgozás egyik fontos szempontja volt annak vizsgálata, hogy a kipróbáló tanárok
hatékonyan tudták-e használni a megadott nyelvi szintre szánt feladatcsomagokat az általuk egy
adott szintre besorolt csoportban. Az ET szintmeghatározásai szerinti A1 minimumszintre nem ké-
szítettünk feladatokat, mivel a nyelvtanítás természetébõl fakadóan a kezdõ szinteken sokkal nehe-
zebb kiegészítõ anyagokat használni, mint a késõbbi szinteken, ezért ezt kevésbé gondoltuk hasz-
nosnak. Köztes szintek megadását azonban indokoltnak találtuk az alábbi jelöléssel: A2*/A2**/
A2***/B1*/B1**/B1***/B2*/B2**/B2***.2

A fejlesztõfeladatok várhatóan kiegészítõ anyagként szerepelnek majd a tanórán, ezért sem te-
matikailag, sem nyelvtanilag nem épülnek egymásra (kivéve a több tanórára tervezett blokkokat,
melyek sorrendisége meghatározott). Mindazonáltal a fejlesztõblokkok egyik célja, hogy az érettsé-
gi követelményekben rögzített témaköröket a lehetõ legnagyobb mértékben lefedjék. Ennek ellenére
a téma–fejlesztendõ készség–feladat összefüggése a blokkokon belül esetleges.

A szerzõk szándéka szerint a fejlesztõfeladat-csomagok jól hasznosíthatók a felhasználó tanár
számára is. A tanároknak szóló jegyzetek módszertani ötleteket és a kivitelezéshez szükséges út-
mutatást (idõbeosztás, eszközigény) tartalmaznak.

A feladatblokkok szerkezeti felépítése

Minden feladatblokk elsõ, számozatlan lapja az úgynevezett Fedõlap, amely a csomagokra vonat-
kozó információt (cím, szint, érettségi témakör besorolás, fejlesztendõ készségek, nyelvi funkciók,
idõszükséglet, kapcsolódás más feladatblokkokhoz) tartalmazza.

A feladatblokkok 4-9 feladatból állnak, melyek logikailag és módszertanilag is összefüggnek. Az
egyes feladatblokkok nem kapcsolódnak egymáshoz, kivéve azokat a csomagokat, amelyek két vagy
több tanítási óra anyagát tartalmazzák. Az egy blokkon belüli, egymásra épülõ feladatok többféle
nyelvi és általános kompetenciát fejlesztenek; kiindulópontként mindig egy-egy receptív, végsõ fel-
adatként pedig egy-egy produktív feladat áll.

Egy feladatblokk elvégzésére általában minimum egy-két tanítási órát javasoltunk, a megjelölt idõ
azonban csak tájékoztató jellegû, módosítása a csoport munkatempóján, illetve a tanár döntésén
múlik.

Minden egyes feladatcsomag végén található a Tanári útmutató, amely tartalmazza:
• az óra bevezetéséhez adott ötleteket,
• a feladatok rövid leírását,

2 A feladat a csillagok számával arányosan nehezedik.
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• a kiegészítõ instrukciókat a tanár számára,
• az ajánlott/kötött munkaformákat,
• a tanulói tevékenységeket,
• a feladatok elvégzéséhez ajánlott idõtartamot,
• a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközöket,
• a megoldókulcsot,
• hallott szövegértés esetén a feladat teljes szövegét,
• a kiegészítõ feladatokat.
Az elkészült feladatcsomagokat a fenti elvek alapján több szempontból is rendszereztük, illuszt-
rációként bemutatom a projekt elsõ fázisában elkészült 41 feladatcsomag rendszerezését (1. mel-
léklet).

A PROJEKT MENETE

A fejlesztés két ütemben történt. Az elsõ fázisában 41 angol nyelvi feladatcsomag készült el
(1. mappa3), ezek a 2005/2006-os tanév második felében kerültek az iskolákba kipróbálásra. Az
elsõ rész kipróbálásával párhuzamosan 2006 januárjában indult a fejlesztés második szakasza.
Ennek eredményeképpen újabb 25 feladatcsomag készült el (2. mappa). Ezek kipróbálására a
2006/2007-es tanév õszi félévében került sor, majd ezután következett a feladatcsomagok átdol-
gozása, véglegesítése. A fejlesztés mindkét esetben elõre meghatározott fázisokból állt a koncep-
ció kidolgozásától a végleges szerkesztésig, vagyis maguk a feladatblokkok többszöri lektorálás
után kerültek a kipróbáló iskolákba. E folyamat része volt a hanganyag elõállítása és megszerkesz-
tése, amely kizárólag a nyelvi blokkokhoz kapcsolódó jellegzetesség.

A kipróbálások

A kipróbálások központi szervezésben, az egész projektre, vagyis a többi tárgy fejlesztéseire vonat-
kozóan is két ciklusban zajlottak. A projekt egészében 20-25 iskola vett részt, elsõsorban az OKI
egyéb programokban közremûködõ partneriskolái, a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztõ Központok
(TIOK) iskolái, illetve más, innovációra nyitott iskolák.

Az angol nyelv esetében az elsõ ciklusban 6 iskolában 11 tanárral, a másodikban 7 iskolában 12
tanárral dolgoztunk, néhányan mindkét ciklusban részt vettek. Kizárólag középiskolai osztályok, il-
letve csoportok próbálták ki a feladatcsomagokat, ezek azonban több szempontból is eltérõek voltak,
vagyis volt közöttük budapesti és vidéki, jobb és átlagosnak mondott, emelt szintû idegen nyelvi kép-
zést nyújtó és nem erre szakosodott iskola, valamint gimnázium és szakközépiskola egyaránt.

Úgy gondoltuk, hogy a feladatsorok kipróbálásakor elsõdlegesen a feladatmeghatározások egy-
értelmûségérõl, a tanároknak szóló leírások hasznosságáról és a diákok motivációjáról kaphatunk
képet. A feladatok és feladatblokkok nehézségi szintjérõl, illetve egymáshoz viszonyított nehézsé-
gérõl töredékes információkra számítottunk, hiszen a tanárok, a feladatfejlesztõkhöz hasonlóan,
saját tapasztalatuk alapján döntötték el saját csoportjuk szintjét, és választották ki az annak meg-
felelõ csomagokat.
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3 A feladatcsomagokat az iskolák mappákban kapták meg, külön készült tanári és tanulói mappa, amely az összes anyagot
egybegyûjtve tartalmazta.
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Mivel adott iskolákban kellett csoportokat keresnünk, a megfelelõ szintû csoportok összeválo-
gatása néha nehézségekbe ütközött, ugyanakkor a nagy mennyiségû feladatcsomag lehetõvé tette,
hogy a vállalkozó tanár a kívánt szintnek megfelelõ blokkokat találjon. Az idõ rövidsége és a hatal-
mas anyagmennyiség nem tette lehetõvé, hogy mindenhol minden csomagot kipróbáljanak. A taná-
rok általában szabad kezet kaptak a kipróbálandó blokkok kiválasztása tekintetében, szerzõdésük
szerint mindkét ciklusban a feladatcsomagok 60 százalékát kellett kipróbálniuk.

Összességében végül is úgy alakult, hogy angol nyelvbõl az összes (66) feladatblokkot legalább
egyszer kipróbálták, sõt a legtöbb csomagot legalább két, három vagy négy különbözõ csoportban
is megoldották a diákok (1. melléklet).

Visszajelzések

A tanári vélemények begyûjtésére a következõ lehetõségeink voltak:
• folyamatos kapcsolat a kipróbáló tanárral,
• strukturált tanári kérdõív,
• a több csoportban történõ kipróbálás eredményeinek összehasonlítása.
A kipróbálás idõszakában többször is kezdeményeztünk beszélgetést a kísérletben részt vevõ taná-
rokkal, ez azonban elsõsorban szervezési nehézségek és idõhiány miatt az elsõ ciklusban nem való-
sult meg, így elektronikusan és telefonon tartottuk a kapcsolatot. A második ciklusban sikerült egy
személyes megbeszélést szerveznünk, amelyre a részt vevõ tanároknak körülbelül a fele jött el – ér-
dekes módon éppen a vidékiek –, és amely nagyon hasznos volt a további munka szempontjából.

Mindkét ciklusban kétféle kérdõívet használtunk (2. melléklet), amelyet minden feladatblokk
kipróbálásakor kitöltettünk a tanárokkal. Ennek elsõ része a csoportra vonatkozó részletes informá-
ciót kért: a nyelvi szinttel, az óraszámmal, a nyelvvizsgára, illetve érettségire való jelentkezéssel, a
csoportban használt tankönyvvel és a fejlesztendõ területekkel kapcsolatban.

A második rész, a „Feladatértékelõ lap”, a konkrét feladatcsomagról kért véleményt. Az ebben
szereplõ kérdések az egyes feladatok sikerességére (motiváló erejére), szintjére, nehézségére, sor-
rendjére, a fejlesztendõ területek megfelelõ azonosítására, illetve a tanári útmutató hatékonyságára
kérdeztek rá.

Ezeken túl a ciklus végén minden részt vevõ tanártól kértünk egy egyoldalas összefoglalót,
amelyben általános véleményüket, észrevételeiket fogalmazták meg, és javaslatot tettek az esetleges
módosításokra.

Az egyes feladatblokkokról kitöltött kérdõíveket összevetettük, és az észrevételek legtöbbjét az
átdolgozás során beépítettük a feladatsorok végsõ változatába.

A vélemények általában nagyon pozitívak voltak.4 Többen kiemelték, hogy a feladatsorok „érde-
kesek, változatosak és újszerûek”, „a feldolgozott szövegek és hanganyagok közel állnak a 15-17
éves tanulók gondolatvilágához”, és „hatékonyan fejlesztik a kommunikációs készségeket”. Külön
hangsúlyozták, hogy az érettségi témakörökhöz való igazodás gyakorlati hasznán felül egyben a
diákok motivációját is növelte az olyan új témakörök esetében, amelyeknél az ismeretek és a meg-
felelõ szókincs hiánya eddig nehezítette a felkészülést.

A tanulóknak általában azok a feladatsorok tetszettek a legjobban, ahol felhasználhatták saját
korábbi tudásukat, és „valamilyen kreatív, rejtvény jellegû feladatot kellett megoldani”. „Újszerû volt

4 A következõ válogatott idézetek a tanári vélemények legfontosabb gondolatait foglalják össze.
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a diákok számára az a páros gyakorlattípus, amikor a pár egyik tagja a feladat mennyiségi és minõsé-
gi ellenõrzését végzi”.

A tanárok és a diákok számára többnyire egyértelmû volt, „hogy a feladatblokkok a receptív fel-
adatokból kiindulva haladnak a produktív feladatok felé, és az õket igazán érdeklõ témák esetében
már várták az utolsó, összegzõ, produktív feladatot, melyet sikeresen megoldva maguk is lemérhet-
ték, mennyit tanultak valójában”.

A fedõlap információit és a tanári útmutató háttéranyagait, módszertani ötleteit szinte minden
tanár kiemelte, egybehangzóan úgy nyilatkoztak, hogy „hasznos kiindulópontot jelentettek mind a
tervezéshez, mind a válogatáshoz, és segítették a lebonyolítást”.

A változtatásra tett javaslatok közül kiemelkedik az idõbeosztás kérdése. Többen pontosításokat
tettek a feladatok valódi idõtartamára vonatkozóan, és kérték, hogy tegyük világossá a feladat meg-
oldására szánt „tiszta idõt” és az elõkészítésre, ellenõrzésre szánt idõt is. Mások arra hívták fel a
figyelmet, hogy a feladatblokkot „megkoronázó” produktív feladatra már nem maradt idõ, ezért
ezek többnyire házi feladatként készültek el (ezt több esetben a tanári útmutató is így javasolta), ily
módon elkészítési idejük nem volt mérhetõ. Emellett többen úgy érezték, hogy ha a feladatsorok
nem végezhetõk el 45 perc alatt, akkor ez megtöri a feladatok „gördülékeny menetét”. „A tanulók
is azt szerették jobban, ha elkezdtünk valamit, azt be is fejezzük.”

A konkrét feladatsorok esetében több építõ jellegû javaslatot kaptunk egy-egy pluszfeladat beik-
tatására, mások esetleges elhagyására, a szóanyag vagy az instrukciók leegyszerûsítésére, apróbb
gépelési hibák kijavítására és egy-két esetben a szintek megváltoztatására. A feladatblokkok végle-
ges átdolgozása, ahogy már említettük, elsõsorban e visszajelzések alapján történt.

Érdekes lett volna, ha még több információnk van a készségfejlesztés valódi mértékérõl, illetve
a feladatblokkok szintjérõl, de ez túlmutatott a projekt lehetõségein. A meglévõ feladatcsomagok
azonban lehetõséget nyújtanak a további kutatásra, hiszen elképzelhetõ, hogy a kipróbáló diákok
nyelvi szintjét a csomagok használata elõtt és után is felmérjük.

EGY KONKRÉT PÉLDA

A következõkben arra vállalkozunk, hogy egy konkrét feladatcsomag elemzésén keresztül keressünk
példát azokra a jelenségekre, amelyeket korábban a fejlesztési célok között megjelöltünk.

A 38. feladatsor5 (3. melléklet) témája, ahogy a fedõlapon látjuk, a „szabadidõ, mûvelõdés, szó-
rakozás” témaköréhez kapcsolódóan az olvasás. Ez önmagában nem tûnik különösen izgalmas
témának, de a feldolgozás módja, úgy gondolom, meggyõzõen példázza a fejlesztõk elgondolásait.
Szintje B1*, ami azt jelenti, hogy az európai B1 szintnél valamivel magasabb, de mégis közelebb
áll hozzá, mint a B2 szinthez.

Az elsõ feladat (Task 1) két részén belül az ’A’ feladat keretében a diákok csoportmunkában
gyûjtenek össze a tinédzserekre jellemzõ szabadidõs elfoglaltságokat.

Miután ezeket megosztották egymással, a tanár – hivatkozva arra, hogy hány csoport említette
(vagy nem említette) a felsorolásában – bevezeti az „olvasás” témáját és egyben a „B” feladatot,
amelyben nyolc bekeretezett szövegrészletben, nyolc tinédzser véleményét ismerhetjük meg az
olvasásról.
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5 A számozás azért nem egyezik meg az 1. melléklet statisztikájával (ott 18. feladatsorként szerepel), mert a két mappa
feladatsorainak egyesítésekor a sorszámok megváltoztak.
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A feladat az érettségi feladattípusok egyike, az egymáshoz rendelés egyik fajtája, összegzõ mon-
dat szövegrészhez rendelése. Az összegzõ mondatok tehát egy-egy bekezdésre vonatkoznak, és a
tippelés megnehezítésére eggyel több állítás van, mint bekezdés. Megoldásához az olvasás követ-
kezõ részkészségeire van szükség: vélemények, érvelés követése nagy vonalakban, egyes részinfor-
mációk kiszûrése. A bekezdések autentikus, mindennapi szövegrészletek, és láthatóan valódi, jel-
lemzõ véleményeket tükröznek. Ugyanakkor a feladat problémamegoldó jellegû, az olvasás egyik
célja, hogy „megfejtsük a rejtvényt”, helyesen párosítsuk össze a mondatokat a bekezdésekkel, ami
a visszajelzések szerint feltétlenül motiváló tényezõ is.

A következõ feladat (Task 2) elsõ része (A) egyéni munka, a feladat az, hogy az elõre megadott
helyre mindenki írja le a saját véleményét az olvasásról 30-40 szóban. A tanári útmutató arra kéri
a tanárt, hogy bátorítsa az õszinte, esetleg negatív véleményeket is. Ez ugyan produktív feladat, de
viszonylag rövid szöveget kell önállóan írni, és mivel az elõzõ feladatban több gondolat elhangzott
a témával kapcsolatban, és maga a téma olyan, amellyel minden diák naponta „szembesül”, errõl
valószínûleg mindenkinek lesz mondanivalója. Itt tehát mindenképpen a tanuló saját személyes él-
ményei mint az osztálytermi tanulást erõsítõ tényezõk kerülnek elõtérbe.

A feladat második (B) része páros munka, és a korábbi csoportmunkában végzett feladathoz ha-
sonlóan az interaktív kommunikációt hangsúlyozza. A diákok most megosztják partnerükkel az
összeszedett gondolatokat, vagyis a véleménykifejtést szóban, saját jegyzeteik alapján gyakorolják.
Az érettségi követelményekben elõforduló, a beszédkészséghez kapcsolódó többféle kommuniká-
ciós szándékot is megvalósítanak ebben a feladatban, miközben rugalmasan alkalmazzák az egysze-
rû nyelvi eszközök széles skáláját. Ugyanakkor szerencsés esetben egymásra is odafigyelnek, vagyis
érzékenységük, szociális kompetenciájuk is fejlõdik.

A harmadik feladat (Task 3) arra kéri a tanulókat, hogy olvassák el újra a véleményeket, és ismét
páros munka keretében, egy-egy állítás formájában, amelyre példát is kapnak, foglalják össze az ol-
vasás elõnyeit a tinédzserek szempontjából. Második olvasáskor már nemcsak kulcsinformációkat
kell kiszûrni a szövegrészletekbõl, hanem az információkat megfelelõ részletességgel kell megérte-
ni, hiszen erre van szükség ahhoz, hogy az elõnyöket állítások formájában (ahogy a tanári útmutató
hangsúlyozza), saját szavaikkal megfogalmazzák. Az útmutató javaslata szerint, ha belefér az idõbe,
akkor ez a feladat az egész csoport számára is interaktívvá tehetõ, vagyis közösen összegyûjthetik
az összes elõforduló állítást, akár szóban, akár a táblára felírva.

A negyedik feladat (Task 4) egyéni és produktív jellegû, és ahogy a legtöbb feladatcsomag záró
feladata, elsõsorban az íráskészség fejlesztésére törekszik. A feladat szerint a diákoknak rövid, az
egyik érettségi írásfeladatnak megfelelõ 100-150 szavas újságcikket kell írniuk az olvasás fontossá-
gáról. A feladat megoldását azonban ez esetben nem irányítószempontok segítik, hanem a feladat
mindkét része az íráskészség egyes részkészségeit, éppen a korábban megfogalmazott hiányterü-
leteket próbálja meg tudatosítani, fejleszteni.

Az elsõ rész (A) az írásmû céljának, közönségének, mûfajának, stílusának azonosításával kap-
csolatban tesz fel kérdéseket, amelyeket az útmutató javaslata szerint elõször egyénileg jegyzetelve,
majd közös, frontális beszélgetésben válaszol meg a csoport. A 4. kérdés esetében elõre össze-
gyûjtenek kötõszavakat és standard kifejezéseket, amelyek segíthetik a szöveg logikus, koherens
felépítését. Ez a gyakorlat biztosan bõvíti a szövegkohéziós elemek alapvetõ mûködésének ismere-
teit, amelyet korábban szintén hiányterületként azonosítottunk.

A feladat második része (B) elõre megadott keretet ad a megírandó cikknek, amelyben bekez-
désenként világosan elkülönül a „téma bevezetése”, „a gondolatok, ötletek kifejtése” (három be-
kezdés) és a „konklúzió”. A második rész elsõ bekezdésének elsõ mondata példaként már elõre
bent van a szövegben.
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A keret világosan bemutatja az adott mûfaj jellegzetességeit és azok alkalmazását, ezért kiváló
gyakorlat az újságcikkírás alapjainak elsajátításához, amely gyakran elõforduló feladat az angol
nyelvi érettségin.

Ahogy a Fedõlap információiból, valamint leírásunkból is kiderül, a feladatcsomag három nyelvi
alapkészséget, illetve azok részkészségeinek fejlesztését tûzi ki célul (olvasott szövegértés, írás- és
beszédkészség), a kommunikatív tevékenységek közül tehát legalább hármat egymással összefüg-
gésben gyakoroltat.

A fenti példában mindannyiszor kiemeltük azokat az elemeket, amelyeket tanulmányunk elején
fejlesztési célként jelöltünk meg, vagyis az általános és kommunikatív kompetenciák és a kommu-
nikatív feladatok jellemzõit, valamint az angol nyelvi érettségi egyes vizsgarészeihez kapcsolódó
részterületeket, amelyek fejlesztésére a legnagyobb szükség van a tapasztalatok alapján. Természe-
tesen egy feladatcsomagban nem jelenhetnek meg mindezek, de a kiválasztott blokk, ahogy látjuk,
meglehetõsen nagy arányban tartalmazza ezeket.

ÖSSZEGZÉS

Az angol nyelvi feladatblokkok az elsõ visszajelzések szerint megfelelnek az eredeti céloknak, és
tartalmas, hasznos kiegészítõ anyagként szolgálhatnak az általános készségfejlesztésben éppúgy,
mint az érettségi vizsgára való felkészítésben. Reményeink szerint a tanárok minél elõbb hozzá-
juthatnak majd nyomtatott vagy elektronikus formában, és így szélesebb körben, több iskolában is
használhatják.

A hatalmas mennyiségû anyag további kutatások lehetõségét rejti magában. Ahogy korábban
említettük, a diákok bemeneti és kimeneti teljesítményén keresztül meg lehetne vizsgálni a feladat-
blokkok valódi fejlesztõ hatását. Érdemes lenne tanulmányozni olyan szempontból is ezeket a
feladatokat, hogy mennyiben térnek el a kifejezetten „mérõ jellegû”, például az érettségi vizsgán
megtalálható feladatoktól, és melyek azok a sajátosságok (például fokozatosság vagy egymásra
épülés), amelyeket a vizsgafeladatok jellegükbõl, kötöttségeikbõl fakadóan nem tudnak megvalósí-
tani.
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11..  mmeelllléékklleett  ••  AAzz  aannggooll  nnyyeellvvii  mmaappppaa  ffeellééppííttééssee  aazz  11..  ffeellaaddaattbbllookkkk--ssoorroozzaatt  aallaappjjáánn

Cím Érettségi témakör � Szint Készségfejlesztés Iskolai kipróbálás

1. The Velveteen Rabbit 1. Ember és társadalom � A2*** HALL, OLV, NYH 4

2. The Velveteen Rabbit 2. Ember és társadalom � A2*** HALL, OLV, NYH 4

3. The Velveteen Rabbit 3. Ember és társadalom � A2*** HALL, OLV, NYH 4

4. Home Környezetünk A2 NYH, BESZ, ÍR 4

5. Food for Thought Életmód A2 OLV, BESZ, ÍR 4

6. Bones Életmód A2** OLV, NYH, ÍR 4

7. The Internet Szabadidõ A2 OLV, BESZ, ÍR 4

8. Invitation Szabadidõ, szórakozás A2 ÍR, BESZ 4

9. Leisure time Szabadidõ A2** NYH, OLV, ÍR, HALL 2

10. Travelling to Egypt Utazás, turizmus A2 NYH, ÍR 2

11. Communication Tudomány és technika � A2*** HALL, OLV 2

12. Commercials Tudomány és technika � B1 HALL, OLV, ÍR 5

13. Festivals Ember és társadalom B1 OLV, BESZ, ÍR 5

14. Supermarkets Ember és társadalom B1** OLC, ÍR, BESZ 4

15. Smokey the cat Környezetünk B1* OLV, ÍR 3

16. Lightning Környezetünk B1 OLV, NYH, BESZ, ÍR 4

17. Hayfever Életmód (betegségek) B1* NY, OLV, BESZ 3

18. To read or not to read Szabadidõ B1* OLV, ÍR, BESZ 4

19. Greece Guide Book 1. Szabadidõ � B1** HALL, ÍR, NYH, OLV 5

20. Greece Guide Book 2. Szabadidõ � B1** HALL, ÍR, NYH, OLV 5

21. Cinema Szabadidõ B1 OLV, NYH, BESZ, ÍR 3

22. Computers Szabadidõ B1*** BESZ, OLV, ÍR 2

23. Public transport Utazás B1* OLV, BESZ, ÍR 4

24. Winter holiday Utazás, turizmus B1 NYH, BESZ, ÍR 3

25. Iceman Tudomány B1 NYH, OLV, ÍR 3

26. Electrical appliances Tudomány és technika B1* BESZ 2

27. Technology Tudomány és technika B1 OLV, ÍR, BESZ 1

28. Environment 0 Környezetünk B1** NYH, OLV, ÍR 2

29. Pets 1. Környezetünk B1** OLV, NYH, BESZ 3

30. Pets 2. Környezetünk B1** OLV, NYH, BESZ 3

31. Exhibition Szabadidõ B2 OLV, NYH, ÍR 2

32. Holidays Utazás, turizmus B2 OLV, BESZ, ÍR 2

33. The Future of communication Tudomány és technika B2 OLV, ÍR 2

34. Family Személyes vonatkozások B2*** NYH, OLV, ÍR 2

35. Environment 1. Környezetünk B2 OLV, NYH, BESZ 2

36. Environment 2. Környezetünk B2 OLV, NYH, BESZ 1

37. Jobs A munka világa B2 BESZ, OLV, ÍR 3

38. Animal mummies 1. Szabadidõ � B2** HALL, NYH 1

39. Animal mummies 2. Szabadidõ � B2** HALL, NYH 2

40. Video games 1. Szabadidõ B2* OLV, NYH, BESZ, ÍR 2

41. Video games 2. Szabadidõ B2* OLV, NYH, BESZ, ÍR 1
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22..  mmeelllléékklleett  ••  KKéérrddõõíívv  aa  kkiipprróóbbáállóó  ttaannáárrookknnaakk

AAddaattookk  aa  ccssooppoorrttrróóll
1. Osztály:
2. Hány éve tanulnak angolul? 1-2 év 3-4 év 5 év több mint 5 év
3. Heti hány órában?
4. Éppen használt tankönyv szintje? (pre-intermediate, intermediate stb.)
5. Hány tanulónak van nyelvvizsgája a csoportban?

Alapfok: fõ
Középfok: fõ
Felsõfok: fõ

6. Hányan akarnak emelt szintû angol érettségit tenni? fõ
7. A tanulók közül hányan vannak az alábbi nyelvi szinteken:

A1: fõ
A2: fõ
B1: fõ
B2: fõ

8. Az ön csoportjában melyek a legfontosabb fejlesztendõ területek a nyelvi készségek területén?
Értékelje 1-tõl 5-ig (1: legkevésbé, 5: leginkább problémás terület)!

Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése
Nyelvhelyesség
Szókincs
Beszédkészség
Íráskészség

FFeellaaddaattéérrttéékkeellõõ  llaapp
1. Megfelelõ volt-e a tanári útmutatóban javasolt idõbeosztás?

Igen Nem (indoklás)

TASK 1
TASK 2
TASK 3
TASK 4
TASK 5

2a) A feladatcsomag melyik feladatát oldották meg a tanulók a legsikeresebben? 
…………………………………………………………………………………………
2b) Melyik bizonyult a legnehezebbnek? Miért?
…………………………………………………………………………………………
3. Melyik feladattípus/ok tetszett/ek a diákoknak a legjobban? Miért?
…………………………………………………………………………………………
4. A produktív feladatot (Task 4 vagy Task 5) megfelelõen elõkészítették-e a megelõzõ

feladatok?
Igen Nem, mert .......………………………………………………………………
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5. Megfelelõek voltak-e a feladatok a megjelölt területek fejlesztésére?
Igen Nem, mert .......………………………………………………………………

6. Hogy oszlanak meg a diákjai nyelvi szintjük alapján?
A1 fõ
A2 fõ
B1 fõ
B2 fõ

7. Megfelelt-e a csomagon megjelölt szint a csoport szintjének?
Igen
Nem – magasabb volt

– alacsonyabb volt
8. Mennyire hasznos a feladatsor címlapja és a tanári útmutató?
…………………………………………………………………………………………
9. Mely nyelvi kompetenciák fejlesztését tartja kiemelten fontosnak a jövõben?
…………………………………………………………………………………………
10. Milyen esetleges változtatásokat javasol a feladatsorban és a tanári útmutatóban?
…………………………………………………………………………………………

33..  mmeelllléékklleett  ••  3388..  ffeellaaddaattssoorr

TASK 1
A) Work in groups. Make a list of the different activities you think teenagers do in their free time.
B) As television, computer, audio-visual instruments are becoming more and more important read-
ing seems to lose its importance. Here are some opinions of teenagers from all over the world on
reading. Read the opinions and match the statements (1-8) with the right names. There is an exam-
ple for you (0). Be careful! There is an extra statement that is not mentioned in the texts.

384 FELADATFEJLESZTÉS – FEJLESZTÕFELADATOK

Cím TO READ OR NOT TO READ: THAT IS THE QUESTION!
Szint B1*
Idõszükséglet 45 perc
Téma Szabadidõ, mûvelõdés, szórakozás: olvasás
Fejlesztendõ készségek Olvasott szöveg értése/nevek és állítások párosítása az olva-

sott szövegek tartalma alapján.
Íráskészség/rövid véleménykifejtés az olvasással kapcsolat-
ban; olvasás melletti érvek gyûjtése; újságcikk írása az össz-
egyûjtött információk alapján.
Beszédkészség/az olvasással kapcsolatos személyes
vélemények kifejtése párban.

Nyelvi funkció Vélemény kifejtése röviden.
Összegyûjtött információk alapján vélemény kifejtése újság-
cikk formájában.

Kapcsolódás más feladatsorokhoz
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To read or not to read: that is the question!

“I love reading funny books, books that make me laugh. At the moment, I’m reading ‘Three
men in a boat’ by Jerome K. Jerome and it’s really entertaining! I always look forward to the
moment when I can curl up in an armchair and go on with the story. I like it a lot when my
mum comes to find out why I’m laughing so much and she can’t understand why.”
Nieves (Spain)

“I wish someone could tell me why it is that as soon as I’ve been reading a book for a bit, I
fall asleep. I always start off with the best intentions, but after a few pages my eyelids come
down and I’m snoozing. When I start reading again, I don’t remember where I was, so to
pick up the thread, I’ve got to go back a few pages. So I read, and then I snooze again! It
means I’m always in the same place!”
Billy (Australia)

“One thing I really can’t stand reading are descriptions: they’re always so long and boring! I
get the idea that the writer just puts them in to show how smart he is and how much he
knows about life. I prefer action scenes and a lot of dialogue. I usually just skip the descrip-
tive bits and go on where the story starts again.”
Dwight (USA)

“The teacher we’ve got at the moment makes us read a lot. He says, if you want to write well,
you’ve got to read a lot, like all the great writers did. He also says that knowing how to write
well can help you in a lot of areas in life. I agree that the more I write and read the easier it
is to study other subjects. Reading can teach you how to reason.”
Romina (Italy)

“I’ve got to go to school every day as well as doing my homework; in the afternoons, I do
some sports, and on Saturdays I have swimming competitions. In the evening I’m tired, and
I don’t feel like reading. So, when I want to relax and enjoy myself, I prefer watching a film
on TV, or going to the cinema with some friends.”
Marianne (France)

“I like reading books where the main character is like me, with problems similar to mine. I
want to see how they manage to solve their difficulties. But it isn’t easy to find writers who
know how to handle themes that are both everyday and universal. Only the real greats can
do that!”
Jürgen (Austria)

“Yes, I quite like reading, as long as it’s something short. Otherwise, I can’t follow what’s
happening, I don’t understand anything, and I get bored. I prefer short stories: you can fin-
ish them quickly.”
Buky (Israel)
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“Reading is like a great adventure for me. Starting a book is always a great thrill, and I want
the writer to carry me off to new, unknown places, places I’ve never been to before. That’s
why I love the descriptive passages, because, if they’re well done, they can make me feel that
I’m in a particular landscape, make me feel hot or cold, make me see the people in the story
with such detail that I feel I could reach out and touch them.”
Pearl (Taiwan)

0. This person finds lengthy texts difficult to comprehend.
___Buky___

1. For this person reading helps to deal with life.
__________

2. This person believes that reading is essential to understand school subjects better.
__________

3. This person thinks that reading is an important means of having knowledge of the world.
__________

4. While reading this person forgets about the problems of his/her life.
__________

5. Humorous books are especially attractive for this person.
__________

6. This person feels that there are useless parts in reading which he/she always leaves out.
__________

7. This person is not keen on reading because he/she has a very busy life.
__________

8. This person finds reading problematic because every time he/she starts reading he/she nods off.
__________

TASK 2
A) What about you? How do you feel about reading? Do you agree with some of the opinions men-
tioned above, or have you got your own opinion? Write your own short paragraph (30-40 words)
about reading.

In my opinion reading is…
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

B) Work in pairs. Tell your partner how you feel about reading.
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TASK 3
Work in pairs. Read the text and the statements again and collect all the advantages of reading in
the chart bellow. Then add your classmates’ ideas, as well.

Why do teenagers like reading?

• Reading can cheer you up since it makes you laugh.
• Reading helps you to improve your writing.

TASK 4
You have been asked to write a short article for the students’ magazine in your school on the impor-
tance of reading.
A) Before you start, think about the task a little more and answer these questions:

1. How old are your readers going to be?
2. What style would be suitable? (formal, informal, semi-formal, very informal)
3. How could you catch the readers’ attention and make them read your article?
4. What are the important linking words for listing ideas and adding points?

B) Use the outline below and write your article in 100-150 words.
To read or not to read: that is the question!

387MAJOR ÉVA: ANGOL NYELVI KÉSZSÉGFEJLESZTÕ FELADATCSOMAGOK

To read or not to read: that is the question!

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

First of all, reading is important since it helps you to improve
your writing. If you read a lot your vocabulary will expand
and you will be able to express yourself better.                  

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Heading

Paragraph 1
introduce the
topic in an
interesting
way

Paragraphs
2, 3, 4 etc.

List and
explain your
ideas in sep-
arate para-
graphs.

Last para-
graph
Give your
overall com-
ments, and
concluding
remarks.

Introduction

Main body

Conclusion
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TEACHER’S NOTES
TASK 1 (18 minutes)
A) (6 minutes) group work
Students work in groups of 4-5. Give them 3 minutes to collect different free time activities. When
they finish ask them to share their lists.
B) (12 minutes) individual work
Introduce the topic (reading) by commenting on how many groups mentioned reading as a free time
activity. Give students 6-8 minutes to read the texts and match the statements with the teenagers’
extracts. Before they start go through the statements and help with unknown vocabulary. Check the
answers by asking different students each time.

1. Jürgen
2. Romina
3. Pearl
4. –
5. Nieves
6. Dwight
7. Marianne
8. Billy

TASK 2 (8 minutes)
A) (6 minutes) individual work
Give students 5-6 minutes to write their own opinion on reading. Encourage them to write both
positive and negative ideas as well. Tell them, if they think reading is useful they should explain why
they do so.
Go around the class and help with vocabulary.
B) (2 minutes) pair work
Ask students to read their paragraphs to each other. Go around the classroom and collect further
advantages of reading.

TASK 3 (12 minutes) pair work
Students work in pairs. Give them 5 minutes to collect the advantages of reading from the texts.
Before they start look at the examples in the chart together. Tell students that they have to refor-
mulate the ideas from the texts in their own words, just like in the examples. When they finish write
their ideas on the blackboard (if you have enough time ask students to write on the blackboard),
then collect the students’ own examples of the advantages of reading.

• Reading can cheer you up since it makes you laugh.
• Reading helps you to improve your writing.
• The more you read the easier you study because it teaches you how to think.
• Reading helps you in solving your own problems.
• Through reading you can have more knowledge of the world

Further suggestions:
• Reading is a good way of relaxing because when you read you forget about the problems of life.
• Finishing a book gives you a sense of achievement.
• Reading improves your imagination and creativity.
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TASK 4 (7 minutes)
A) (5 minutes)
Give students 3 minutes to answer the questions. Then discuss the answers with them by asking a
different student each time. Write the linking words on the blackboard so students can copy them.
1. 14-18 years old
2. informal (semi-formal)
3. The heading and the introduction should be catching and interesting. At this point it is possi-

ble to use questions, exclamatory sentences, etc.
4. First of all, Firstly, In the first place, To begin with, Secondly, Thirdly, Finally.

Furthermore, Moreover, In addition, Besides, What is more, Not to mention the fact that, Not
only…but also, On the top of that, Plus.

B) (2 minutes)
Set the writing task for homework. Discuss the layout of the article with the students. Read the
example paragraph together, and tell them that they have to explain their ideas in 2-3 sentences in
each paragraph.
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