Élő idegen nyelv: NÉMET
4. évfolyam
A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI ÖSSZEFOGLALVA
Hallott szöveg értése
A tanuló megért
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol;
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést.
Beszédkészség
A tanuló
 egy szóval válaszol az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésre,
 ismert dolgokat megnevez,
 néhány mondókát, verset, dalt reprodukál.
Olvasott szöveg értése:
 felismeri a tanult szavak írott alakját.
Íráskészség (a szóbeli kezdő szakasz után)
A tanuló
 segítséggel helyesen lemásol egy-egy ismert szót.

AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉHEZ
A tanulói teljesítmények értékelésének három célja van:
 visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról, az erős és gyenge pontokról;
 a tanulók nyelvtanulási motivációját fenntartani és tovább erősíteni;
 hozzájárulni reális önértékelésük kialakításához.
Fontos, hogy a követelményrendszert az iskolák rugalmasan, a helyi sajátosságoknak és igényeknek megfelelően alkalmazzák. Mivel az élő idegen nyelvek
tantervfelépítése eltér a többi műveltségi terület követelményrendszerétől, a tananyagot, a fejlesztési követelményeket és a teljesítményt nem lehet táblázatban egymás mellé
rendelni.
Bármilyen módot is választunk az értékelésre, gyakran dicsérjünk a jó szereplésekért! Elmarasztalás helyett adjunk új lehetős éget a próbára! Ebben az életkorban még
a pozitív megerősítés hoz eredményt, ellenkező esetben bezárkóznak a gyerekek a beszéd elől, és kialakulnak a felnőtteknél oly jól ismert gátlások. Az értékelő, gyakorló
feladatok megoldásánál ne hagyjuk még magára a gyermekeket! Ha, bár segítséggel, de megoldja, jutalmazzuk szöveges dicsérette l, szóval, piros ponttal, képekkel (pl.
mosolygó arcokkal, „hangulatjelekkel”); inkább, mint osztályzással.
Nem kell nagy mennyiségű szót, anyagot belesulykolnunk a tanulókba. Inkább keveset, de azt alaposan. A szavakat kérdezzük szó ban! Írásban még adjunk lehetőséget
a helyes szókép megkeresésére! A megértés ellenőrzésére jó módszer a rajzolás, összekötés, bekarikázás, kiválasztás.
Hogy optimális ütemben fejlődhessenek, vegyük figyelembe egyéni képességeiket is! Az osztályok között is nagy lehet a különbs ég, ezért követelményeinkben ne

legyünk túl szigorúak, de túl keveset se kérjünk számon, hiszen ezzel nem támogatjuk fejlődésüket.
Ne feledjük, hogy tudásuk még csak most épül. Egy ház alapjai alig látszanak, de a biztos alapozásra szükség van!
Alapelv, hogy értékeléskor a gyakorlás során alkalmazott tevékenységeket kell használni, és a tanulók értékelése folyamatosan történjen. Legalább minden
hónapban kapjanak visszajelzést az előrehaladásról, hogy megértsék, miben és hogyan fejlődhetnek tovább. Azt értékeljük, amit a gyerekek tudnak, ne a hiányosságokat
hangsúlyozzuk! Mivel ennek a korosztálynak a beszédértésben és beszédkészség területén is a folyékonyság az erőssége, csak ta pintatosan és nagy türelemmel
törekedhetünk a hibátlan megoldásokra .
Az értékelés történhet csoportban, párban vagy egyénileg, a gyakorláshoz hasonlóan. A gyengébb teljesítményt nyújtó gyerekeknek több alkalmat kell biztosítani
arra, hogy fejlődésükről számot adjanak. Lehetőleg kerülni kell a hagyományos „felelés" -jellegű számonkérést, mivel ez egyértelműen hozzájárul a gátlások erősödéséhez.
A bevezetésben arról volt szó, hogy a tanulók teljesítményének mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés és
íráskészség) keresztül valósulhat meg. A két utóbbival nincsenek is nehézségek, hiszen ezekből a legkönnyebb a számonkérés, míg a hallás utáni értést és a
beszédkészséget hajlamosabbak vagyunk elhanyagolni. Pedig ez nem helyes, hiszen ha ezeket a készségeket nem értékeljük rendszeresen, a gyerekekben kialakulhat az a
téves elképzelés, hogy ezek nem is olyan fontosak.
9-10 éves életkorban már számíthatunk a tanulók önértékelésére is. Fontos, hogy tisztában legyenek saját fejlődésük menetével, azzal, hogy hol kell még jobban
teljesíteniük, milyen területen igazán jók.
A teljesítmények értékelésekor is fontos alapelv: ne a nyelvről való tudást, hanem a nyelvi készségeket, a használható nyelvtud ást fejlesszük és értékeljük.

