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A mű igazi jelentőségét abban látom, hogy 
a legkorszerűbb multimédiás technikával 
olyan komplex tananyag született, mely ered-
ményesen használható az órai munkában, s 
az otthoni, önálló tanulás során is.

A könyv felépítése, módszertana, színvo-
nala, magyarázó és példaanyaga kezdő és 
haladó nyelvtanulók érdeklődésére egyaránt 
számot tarthat. Formáját tekintve esztétikus, 
a tartalomjegyzék jól áttekinthető. A kiad-
vány tipográfiailag igényes, jól kivitelezett.

Jó szívvel ajánlom a könyvet minden ide-
gen nyelvet oktató tanárnak, tanárjelöltnek, 
a nyelvtanítás különböző területein munkál-
kodóknak, az angol nyelvet tanuló, Nagy-Bri-
tanniában tanulni, dolgozni kívánó diákoknak, 
akik hiányos ismereteiket kívánják pótolni, 
vagy jobban meg szeretnének ismerni és ér-
teni egy másik világot, kultúrát, ezáltal alapo-
sabban elsajátítva a célnyelvet.
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A szerző a Nemzeti Tankönyvkiadónál 2012-
ben kiadott munkája hiánypótló mű – szám-
talan recenzió kezdődik így, és ezt a könyvis-
mertetést is így kell kezdenem. A továbbiakban 
pedig azt mutatom be, miért. A cím ugyanis 
csak annyit árul el, hogy ez a könyv felada-
tokról szól, de hogy miképp, az csak akkor 
derül ki, ha bele is olvasunk a műbe.

A kötet bevezetőből és ezt követően kilenc 
fejezetből áll. A fejezetek közül nyolc egy-egy 
kérdést fogalmaz meg a feladatokkal kapcso-
latban, míg az utolsó fejezet a könyvben leír-
tak összegzését adja. De mégis, miről és kinek 
szól ez a könyv? Erre rögtön a könyv beveze-
tőjében választ kapunk. A szerző egy problé-
ma – szinte lehetetlennek tűnő – megoldására 
vállalkozik. Az iskolákban a legkülönbözőbb 
tantárgyakhoz számos feladatot használnak, 
tankönyveink tele vannak feladatokkal, ám 
ezek sokszor hagyományokon alapulnak. Meg 
tudja-e újítani a tanár a feladatokhoz fűződő 
viszonyát, meg tudja-e ítélni a feladatok mi-
nőségét, tud-e új feladatokat készíteni, és 
ezeket megfelelő céllal alkalmazni? Ha meg-
nézzük a könyv végén található irodalomjegy-
zéket, kevés olyan forrást találunk, amelyik 
kifejezetten avval a kérdéssel foglalkozik, 
mitől függ egy feladat minősége, hogyan fog-
junk neki a feladatkészítésnek. A szerző olyan 
szabályszerűségeket gyűjtött csokorba, „ame-
lyek tantárgyfüggetlenül is érvényesek” (7). 
Célcsoportnak pedig mind gyakorló, mind 
leendő tanárokat nevez meg, illetve tankönyv-
íróknak, vizsgakészítőknek is ajánlja a művet. 
De ha a javaslatok az összes tantárgyra vo-
natkoznak, miért foglalkozunk vele a nyelv-
tanároknak szóló folyóiratban? Az egyik ok, 
hogy maga a szerző is nyelvtanár, sok gya-
korlati tapasztalattal mind a vizsgafeladatok, 
mind a készségfejlesztő feladatok készítése 
terén. A további okokat pedig a könyv rész-
letesebb elemzésénél igyekszem bemutatni.
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Az első fejezet a műben használt fogalmak 
tisztázásával foglalkozik. Azt a kérdést járja 
körül, mi a feladat, és mire használjuk azt. 
Kiindulópontként a tanulás fogalmának meg-
változását írja le a szerző. „Míg a klasszikus 
tanári felfogás középpontjában a tananyag állt 
(»a tanár leadja az anyagot«), addig ma már 
elsődlegesen a tanuló fejlődéséről gondolko-
dunk” (13). A tanuló fejlődése pedig leginkább 
tevékenységalapú tanulással mozdítható elő. 
Ez a tény jelentősen befolyásolja, mit értsünk 
a feladat fogalmán, hogyan értelmezzük azt.

Erre a gondolatra épül a második fejezet, 
amelynek fő kérdése, milyen feladatokkal 
dolgozhatunk, ha gondolkodásunk előterében 
a tanulói tevékenység áll. Ennek alapján a le-
hetséges feladattípusokat aszerint sorolja be, 
hogy azok a tanulói tevékenység szempontjá-
ból zártak-e (csak egy megoldás lehetséges), 
vagy nyitottak (azaz a tanuló nincs megkötve 
a megoldás kivitelezésében). A fejezetben ta-
lálkozhatunk a leggyakoribb és általánosan 
ismert feladattípusokkal, nemcsak elméletben, 
hanem gyakorlati példákkal is illusztrálva, 
valamint számos, a feladattípusokkal össze-
függő ún. mintafeladattal is (például a fele-
letválasztó feladat mintafeladata, 25).

Ez a fejezet összesen 42 ún. mintafeladatot 
tartalmaz, amelyek egy része a feladattípuso-
kat illusztrálja, a többi különböző tantárgyak 
(például anyanyelv, földrajz, fizika, történe-
lem), illetve az idegen nyelvek oktatásában 
alkalmazható (például a 19., 20. mintafeladat 
[az olvasók kedvéért magyar változatban], 41). 
Igazán azonban a nyelvtanár szeme akkor 
csillan fel, amikor azt látja, a társadalomban 
általánosan ismert nyelvvizsgák milyen ta-
nulságokkal szolgálhatnak minden tanárnak, 
tantárgytól függetlenül. A 40. mintafeladat 
(57) így szól: „Gyűjtsék össze, hogy a külön-
böző nyelvvizsgák milyen feladattípusokat 
alkalmaznak, és készítsenek ez alapján fel-
adatgyűjteményt a saját tantárgyuk számára!” 
Ahhoz, hogy ez sikerüljön, a szerző tippeket 
ad a fejezetben tárgyalt feladattípusok elké-
szítéséhez, és felhívja a figyelmet az adott 
feladattípus lehetséges hibaforrásaira is.

A harmadik fejezet a feladatok rendszere-
zési lehetőségeivel foglalkozik, mind a mérés-
ben használatos, mind a fejlesztésben alkal-
mazható feladattípusokra nézve. Az előbbinél 
az értékelési eljárások, illetve a mérési célok 
működhetnek rendező elvként, míg a fejlesz-
tés során több lehetőség van a feladattípusok 
rendszerezésére a) a tantárgyi célok, b) az 
oktatási folyamaton belüli szerep, c) az alkal-
mazható munkaformák és d) egyéb rendezé-
si szempontok szerint.

Ezek után következhet a feladatkészítés 
mikéntje. „A felhasználás logikájából kiindul-
va először a fejlesztő-, utána a mérőfeladatok 
feldolgozása lenne természetes, de mivel a mé-
rés, vizsgáztatás terén nagy hagyománya van 
a feladatkészítésnek, megfordítjuk ezt a sor-
rendet” – így indokolja a szerző, hogy a negye-
dik fejezet a mérő-, míg az ötödik a fejlesztő-
feladatokkal foglalkozik (73). A negyedik 
fejezetben további fogalmak is előkerülnek, 
mint például a mérési célok különbözősége, 
a diagnosztikus, formatív és szummatív mé-
rés. Ez azért is fontos, mert a „közgondolko-
dás a méréssel és értékeléssel kapcsolatban 
leginkább a szummatív típust ismeri és fogad-
ja el” (79), és ezzel nagyon leszűkíti a mérés 
pedagógiai lehetőségeit, hiszen a másik két 
típusnak is igen fontos funkciója van. A tesz-
teknek üzenetértéke is van, mérési céljuk nem 
állhat szöges ellentétben a fejlesztési célokkal. 
Ennek érzékeltetésére az idegen nyelveket 
hozza fel a szerző. Az új NAT (1998) már mű-
ködött, de még az új érettségi bevezetése előtt 
„jól megfigyelhető jelenség volt például, hogy 
sok idegennyelv-tanár a tanítási folyamatban 
már elkezdett készségfejlesztő módszerekkel 
dolgozni […], a mérési szakaszban azonban 
a legegyszerűbben mérhető módszerekhez és 
tartalmakhoz nyúlt: nehéz nyelvtani tesztek, 
szódolgozatok, fordítás” (85). Így a kommu-
nikatív nyelvórát csupán „játéknak” tekintet-
ték a tanulók, nem tanulásnak. Ennek elkerü-
lése érdekében aprólékos lépésekben írja le 
a könyv, milyen sorrendben lehet készségeket 
mérő feladatokat fejleszteni, és ehhez mi min-
denre van szükség. Ebben több táblázat is 
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segíti az olvasót. A fejezet végén összefog-
lalásképpen egy nyelvvizsga leírását közli 
a szerző (112), ezen mutatja be, mi mindenre 
kell figyelni egy teszt készítésekor.

Ezután kerül sor a fejlesztőfeladatok készí-
tésének leírására. A kiindulópont itt is a fej-
lesztési célok pontos meghatározása. Sajnos 
gyakori, hogy ez a gyakorlatban nem valósul 
meg, a tanárok többnyire „a tankönyv felada-
taira hagyatkoznak a célrendszer pontos 
elemzése nélkül” (118), pedig a feladatnak 
pontosan az az értelme, hogy a meghatározott 
célhoz elvezesse a tanulót. Ezért foglalkozik 
a szerző azzal a kérdéssel, mitől lehet jó egy 
fejlesztőfeladat, mely feladattípusok alkalma-
sak erre, és miért; mire kell ügyelni egy fel-
adat szerkesztésekor, és hogyan lehet az új 
technika adta lehetőségeket kihasználni. A jó 
feladat ismérve természetesen az, hogy sok-
oldalúan fejleszti a tanuló kompetenciáit, eh-
hez azonban nem elegendőek az ún. hagyo-
mányos feladattípusok. Ráadásul az órákon 
heterogén összetételű tanulócsoportokkal kell 
a tanárnak dolgoznia, ami a tanárokat sokszor 
frusztrálja.

Ilyen helyzetekben volna leginkább szük-
ség az együttműködésen alapuló feladatokra. 
Ezzel a témával foglalkozik a hatodik fejezet, 
de nem onnan közelít a kérdéshez, ahonnan 
az előző fejezetekben („hogyan készítsünk” 
ilyen feladatokat), hanem azt taglalja, miért 
jó, mik az előnyei ezeknek a feladatoknak. 
Ugyanis „sok tanár tanulóként nem élte meg 
az együttműködésen alapuló munkaformák 
előnyeit és hátrányait” (138), így ennek a fel-
adattípusnak az alkalmazása gondot okozhat 
számukra. „A heterogén csoportoktól való 
félelmet nagyon gyakorlatias megközelítés 
indokolja: a tanárok többnyire attól félnek, 
hogy ha nehezebben haladó vagy problémás 
tanulókhoz kell igazodniuk, akkor a jobbak 
nem fejlődnek tovább” (140). Ahhoz, hogy 
mindenki esélyt kapjon a fejlődésre, előnnyé 
kell változtatni a heterogenitást úgy, hogy 
kooperatív elemeket építünk be a feladatokba. 

Természetesen ebben a fejezetben is találunk 
példákat mind a kooperatív elemek alkalma-
zási lehetőségeire, mind magukra a koope-
ratív feladatokra. Ennek keretében megismer-
jük a csoportmunka során fellépő problémákat 
és azok kezelését, a munka hatékonyságá-
nak javítási módozatait, értékelésének lehe-
tőségeit.

Az utolsó két fejezet annak az érdekes 
kérdésnek jár utána, mi a különbség a fejlesz-
tő- és mérőfeladatok között (7. fejezet), és 
miért különböznek a vizsgafeladatok és az 
osztályteremben használt mérőfeladatok (8. 
fejezet).

Az ötödik fejezettől kezdve időnként szin-
te „hipertextté” válik a szöveg: a szerző szá-
mos esetben utal vissza a 2. fejezetben bemu-
tatott 42 mintafeladat valamelyikére (ezeket 
persze papíralapon egy kattintással nem tud-
juk elérni, vissza kell lapozni hozzájuk). Ezek 
a fejezetek is hoznak néhány újabb mintafel-
adatot. A fejezetek végén többször találko-
zunk ún. ellenőrző listával, mellyel a tárgyalt 
témát újra át lehet gondolni. Minden fejezet 
„Az én feladatkönyvem” résszel zárul, ahol 
az olvasó az adott témába vágó, konkrét fel-
adatokat kap. Az utolsó fejezet pedig lénye-
gében önértékelő lista, amelyben pontokba 
szedve sorolja fel a szerző, mit kívánt meg-
mutatni és tudatosítani az olvasóban a felada-
tokkal kapcsolatban.

A tárgyalt tankönyv tehát hiánypótló mű, 
de ha valaki a feladatkészítés receptkönyvét 
várja tőle, az csalódni fog, mert nem könnyű 
olvasmány. Mivel a témát tantárgyfüggetlenül 
tárgyalja a szerző, az olvasót folyamatosan 
arra készteti, hogy az olvasottakat saját hely-
zetére vonatkoztatva gondolja át, a feladatokat 
valóban oldja meg. Ezért a könyv azoknak  
a (kezdő vagy haladó) gyakorló tanároknak 
ajánlható leginkább, akik valóban szeretné-
nek munkamódszereiken újítani és a tárgyalt 
kérdésekről elgondolkodni.

Petneki Katalin
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