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„

Az

IFM

egy

olyan,

nyelvtanárok

és

anyanyelviek által létrehozott logikus felépítsű,
átlátható

struktúrájú,

ráadásul

rendkívül

szórakoztató és hatékony alkalmazás, amely
amellett,
feladaton
a

több

hogy

keresztül

nyelvtanulók

fejlesztésében,
lendületet

mint

hoz

a

nyújt

nyelvi
tanárok

a

3400

interaktív
segítséget

kompetenciája
számára

nyelvtanításba,

is

új

„

hiszen

a

modul feladataival ők is könnyedén kiegészíthetik

óráikat, illetve motiválhatják diákjaikat az önálló
gyakorlásra.

Prof. Dr. Thékes István
főiskolai tanár
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IFM - A modul tartalma

A tanulási tartalom 13 fejezetből áll, amelyek egyben
13 nyelvi szintnek felelnek meg, a kezdőtől a haladóig.
Mindegyik egy-egy történelmi korszakon vezeti végig a tanulót
a

jura

korszaktól

a

távoli

jövőig.

A

legelső

szint,

az

„abszolút kezdő” 2 bevezető témakört tartalmaz, egyenként 10
leckecsoporttal, amelyek a nyelv alapjait tanítják. Ezt követően
minden szint 5 témát és körülbelül 50-60 leckecsoportot
tartalmaz.

Minden

leckecsoport

egy

vagy

két

szókincs-

leckéből és egy hang- / videós leckéből áll, valamint általában
egy videós, nyelvtan-, kiejtés- és beszélgetésleckéből. Egy-egy
feladat elvégzése körülbelül 3-5 percig tart, ami azt jelenti, hogy egy
teljes leckecsoport körülbelül 10-20 perc alatt elvégezhető.

Az IFM modul előnyei:
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62

13

Nyelvi
szint

Téma

Fejezet

800

3+

15

Leckecsoport

Évnyi
tananyag

Perc gyakorlás
leckecsoportonként
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IFM - Feladattípusok

Több

mint

3400

Feladattípusok - IFM

videós,

nyelvtani,

kiejtési

és

05 - Beszélgetéslecke

beszédgyakorló lecke segít eligazodni a tanulóknak az A1-től

Speakbot- és chatbotfunkcióval

a C1 (KER) szintig. Az alkalmazásban a nyelvtanulás minden

olyan életszerű helyzetekben

területére külön leckéket kínálunk.

gyakorolhatják az élőbeszédet
a tanulók, mint egy taxisofőrrel
való társalgás, egy ruhaboltban

01 - Nyelvtanlecke

02 - Hang- /videós lecke

Nyelvtani összefoglalóink

Az adott témához kapcsolódó

mintegy 300 oldalnyi tananya-

rövid videó. Tartalma lehet

got tartalmaznak. A nyelvtani

filmelőzetes, interjú vagy

szerkezeteket anyanyelvi

valamilyen film-, illetve

magyarázat után a diákok

híradórészlet is.

többféle feladaton keresztül

való segítségkérés vagy egy
interjú.

Beszélgetés lecke

06 - Heti lecke
Tartalma állandóan frissül,

is gyakorolhatják, valamint a

04 - Szókincslecke

modul lehetőséget ad arra is,
hogy régen tanult leckéket is

Az adott téma tananyahoz

ismételhessenek a diákok.

elengedhetetlen szavak
gyűjteménye. Egy szókincs-

03 - Kiejtéslecke

lecke általában 5-7 szókártyát

A szókincsleckében

tartalmaz, amelyeken meg-

megtanult szavak kiejtésének

található az adott szó vagy

gyakorlására létrehozott

kifejezés jelentése, valamint

feladat.

egy példamondat.
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témája mindig az adott
időszak legfrissebb hírei,
legújabb filmjei, a tanuló
adott nyelvi kompetenciájához igazítva.

Heti lecke
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Tanulói bejelentkezés

7. Válaszd ki
a célodat
1. Nyisd meg
a Kréta appot

2. Továbbiak
menüpont

8. Töltsd ki
a szintfelmérő tesztet

3. Nyelvtanulás
menüpont

5. Telepítsd
majd nyisd meg
a Xeropant

4. Belépés
a modulba

6. Válaszd ki
a tanulni kívánt
nyelvet

9. Teljesítsd
a felmérő feladait

10. Kezdődhet
a tanulás!

IFM - A Classroom bemutatása

A Classroom bemutatása - IFM

A chat felülete lehetőségül szolgál
arra, hogy az összes csoporttársaddal felvedd a kapcsolatot,
vagy akár a tanárodnak üzenj.

Az appba belépve listában találod az összes nyelvórádat.
Az adott óra neve mellett található narancssárga pötty jelöli, ha
megoldatlan feladatod van az IFM felületén.

A feladatra kattintva elkezdheted annak kitöltését.
A feladatra kattintva megjelennek a Nyitott feladatok: ezek
lehetnek házi, szorgalmi vagy órai feladatok is. Mindig figyelj,
hogy milyen határidővel lett kiadva a feladat! Amint kitöltötted,
tanárod az IFM felületén látni fogja, hogy milyen eredménnyel
végezted el azt.

Egy feladat általában 3-5 percet vesz igénybe, a végén pedig
kapsz egy értékelést, amelyből megtudhatod, mely szavakat
tanultad meg az adott leckéből. Új szavak esetén az újonnan
tanult kifejezések automatikusan megjelennek az ún. “Gyenge
szavak gyűjteményében”, azonban amint 5 feladatban sikeresen felismerted az adott kifejezést, átkerül az erős szavak közé.
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IFM - Lehetőségek a Classroomban

Lehetőségek a Classroomban - IFM

Az oldalsávon a következő gombokat találod:
• Tanulás

A Profilom gombra kattintva láthatod, hogy hol tartasz a gyakor-

• Készségek

lásban: a megszerzett csillagaid számát és a tanulással töltött idő

• Profilom

a lábad lógatod!

hosszát. Ezzel tudod bebizonyítani otthon és a suliban, hogy nem csak

A Készségszint menüben
nyomon követheted, hogy
melyik készség megy
A Tanulás gombot már ismered, itt találod a csoportjaid

a legjobban, és hogy

listáját, valamint a kitöltendő feladataidat.

melyikben van szükséged
a legtöbb gyakorlásra.
A kitöltött feladataid
alapján különböző oklevelek
szerzésére van lehetőséged.
Nyomtasd ki, tedd ki a
faliújságra, légy büszke az
elért eredményedre!

A Készségek menüpontban találhatod az
összes feladatot feladattípusonként.
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IFM - A Készségek menüpont

A Készségek menüpont - IFM

Az IFM több mint 60 témakört tartalmaz, a feladatok száma pedig egyre csak nő. Nyelvvizsgatémáinkkal könnyedén
felkészülhetsz bármilyen tesztre, vizsgára.

Gyakorolni szeretnél? A Készségek menüpontban megteheted! Itt lehetőséged nyílik a szavak gyakorlására, a chatbottal való
beszélgetésre (Beszélgetésgyakorlás gomb), illetve a nyelvtani
összefoglalók elérésére.
A heti leckék pedig folyamatosan frissülő tananyaggal szolgálnak: most volt a foci VB vagy éppen most nyerte meg a kedvenc
American Idol szereplőd a versenyt? Itt olyan feladatokkal
gyakorolhatod a nyelvet, amelyek éppen ezekről szólnak.

Beszélgess AI által vezérelt szereplőinkkel: ismerd meg Alit a
taxisofőrt, vásárolj Susantől a ruhaboltban vagy készülj fel egy
állásinterjúra szóban vagy írásban.
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IFM - Nyelvtani kisokos

A tanult nyelv beállítása - IFM

Tanult nyelv beállítása
Nyelvtani kisokos

Már magasabb szinten beszéled a nyelvet, esetleg

A több mint 300 oldalas nyelvtankönyvnek megfelelő
nyelvtani kisokos segítségedre lesz a gyakorlásban. Nem megy
a szenvedő, vagy a Present Perfecttel vannak gondjaid?
Keress rá a feladatokra és gyakorolj!
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nem magyar az anyanyelved? A Nyelvek gombra
kattintva beállíthatod, hogy melyik nyelvet szeretnéd tanulni, sőt, azt is, hogy milyen nyelvről.
Próbáltál már angolul angolt vagy németet tanulni?
Kezdd el még ma!
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IFM - Szintfelmérő

Szintfelmérő
Nem tudod, hogy
milyen szinten kezdd el
a tanulást?
Szintfelmérő
tesztünk segítségével
könnyedén kiderítheted!
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