
K M-PASS  2. Informationen erfassen und strukturieren 

Methodenkoffer  ̶  Valeria-Koch-Bildungszentrum 

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSÉNEK FEJLESZTÉSE 

 Ezt jelenti: Az a képesség, amelynek segítségével idegen nyelvű hallott szöveget megértünk és 
értelmezni tudunk.  

 Ezt kell tenned: 

1. Kitartás, szorgalom: A hallásértéstől sokan félnek, de mint minden dolog a világon, sok 
gyakorlással folyamatosan fejleszteni tudod ezt a készségedet is. Légy kitartó és 
szorgalmas! 

2. 2-szer: Minden szöveget kétszer hallgathatsz meg, vagyis lehetőség van az első 
meghallgatásból származó hiányosságok pótlására, kijavítására. Fontos, hogy az első 
meghallgatáskor alakuljon ki egy átfogó képed a hallásértés témájáról, tartalmáról. Ne ess 
pánikba, ha nem értettél meg mindent! A második meghallgatás során sok minden 
letisztulhat. Sok esetben ilyenkor csak 1-2 itemre kell csak figyelned már. 

3. Szókincs: Mint a nyelvtanulás során mindig, a hallásértéses feladatoknál is fontos a 
széleskörű szókincs. Ennek megszerzéséhez pedig elengedhetetlen a folyamatos szótanulás. 
Fontos, hogy legyenek szinonimák a tarsolyodban. 

4. Kiejtés: Az internetes szótárak többsége megmutatja számodra a helyes kiejtést, amit 
gyakorolhatsz a szavak kimondásával. 

5. Fókusz: Bármilyen hallásértési feladat elvégzése előtt nagyon figyelmesen tanulmányozd 
át a feladat szövegét! Ez segít, hogy tudd, mire kell jobban fókuszálnod. Ezen kívül 
információt kapsz a feladat témájáról is. Mozgósítsd a témához kapcsolódó ismereteidet! 

6. Információ mindenhol: Ne felejtsd el, hogy például egy interjúban nem csak a kérdezett 
személy adhat a feladatra vonatkozó fontos információt! 

7. Szövegátirat: Ha van rá lehetőséged, olvasd el a hallásértési szöveghez kapcsolódó 
szövegátiratokat. Így világossá válnak a nehezen, vagy egyáltalán nem érthető részek. 

8. Jegyzetelés: A bonyolultabb, több információt tartalmazó feladatok során szükség lehet 
jegyzetelésre. Fontos, hogy ez ne menjen a feladat elvégzésének rovására! Ha hosszan írsz, 
elveszhet számodra jó néhány fontos információ. Ne akarj egész mondatban válaszolni. 
Találj ki magadnak egy rövidítési technikát. A hallgatások közötti szünetekben lesz időd, 
hogy áttekintsd a leírtakat, kiegészítsd, hogy a feladatok megbeszélése során mondattá 
alakíthasd őket. 

9. Multimédia: Használd ki a film, zene, Youtube, stb. források adta lehetőségeket. Sokszor 
nagyon hasznos lehet, ha találsz az adott filmhez feliratot a kívánt idegen nyelven. Film 
esetén a következő lépések betartása javasolt: 

1. Filmnézés idegen nyelven + magyar felirat 
2. Filmnézés idegen nyelven + idegen nyelvű felirat 
3. Filmnézés idegen nyelven felirat nélkül 

 Erre szolgál: 

 A hallásértés elengedhetetlen feltétele a kommunikációnak. 

 


