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WINCHESTER TALE PROJECT 

Tehetséggondozó műhely 

Együttműködés a University of Winchester angol pedagógusképző intézménnyel 

2 összefüggő szabadon válaszható kurzusra épül: 

Storytelling Course (angolul), Művészeti kurzus (magyarul) 

 

A projektet neked ajánljuk, ha:  

• szeretnél angol nyelvterületre utazni: izgalmas projekt-hét Winchesterben, a résztvevők       

anyagi támogatást (utazás fedezése) kapnak a Nemzeti Tehetség Program révén 

•  szeretnéd angol nyelvtudásod fejleszteni, és angol hallgatókkal megismerkedni:  

1) személyes találkozás Winchesterben és Vácott, 2) online kommunikáció  

• szereted a meséket, a történetmesélést-alkotást (angolul ) 

• szeretnél történetmesélési technikákat elsajátítani a korai angol nyelv tanításában:      

(Kamishibai  (papírszínház), story-mountain, story-map, picture books) 

• érdeklődsz új pedagógiai módszerek iránt a korai angol nyelvelsajátítás területén 

• szeretnél projekt-foglalkozásokat tartani angol és magyar gyermekeknek 

• szeretsz kézműveskedni,  dráma-tevékenységekben résztvenni 

• szeretsz színházi- és bábelőadásokban szerepelni, tevékenykedni 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Bethlenfalvyné dr. Streitmann Ágnes és Székely Andrea tanárnők 

 

 

                            
 

 

 

                       Érdeklődni itt lehet: streitmann.agnes@avkf.hu       szekely.andrea@avkf.hu 

 

mailto:streitmann.agnes@avkf.hu
mailto:szekely.andrea@avkf.hu


 

 

2600 Vác, Konstantin tér 1-5. | Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 237 | Tel: +36 27 511 150  | OM az.: FI21962 | avkf@avkf.hu | www.avkf.hu  

Winchester Tale Project 

(Angol meseprojekt) 

Tehetséggondozó műhely 

 

A projekt tartalma 

 A Winchester Tale Project az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a University of 

Winchester angol felsőoktatási intézmény együttműködésében indult a 2015-16-os tanévben 

Jonathan Rooke és Bethlenfalvyné dr. Streitmann Ágnes oktatók kezdeményezésére. A 

Nemzeti Tehetség Program támogatásával megvalósuló projekt az Interkulturális dialógus, 

értékközvetítés nemzetek meséin keresztül témakört öleli fel. Minden tanévben más-más 

témát dolgozunk fel változatos korai nyelvpedagógiai, drámapedagógiai módszerekkel. 

 A projekt tartalma főiskolánkon két összefüggő tehetséggondozó kurzus keretei között 

valósul meg: Storytelling Course (Bethlenfalvyné dr. Streitmann Ágnes tanárnő 

vezetésével angol nyelven), Művészeti kurzus (Székely Andrea tanárnő vezetésével magyar 

nyelven). Az együttműködésnek kiemelt eseménye minden évben a csereprogram: 

Hallgatóink egy izgalmas projekt-héten vehetnek részt a Winchesteri Egyetemen, és az 

angol hallgatók is egy gazdag programkínálattal rendelkező projekt-hétre jönnek 

főiskolánkra.  Kiutazó hallgatóink utazási költségeit a Nemzeti Tehetség Program támogatja. 

 

Főiskolánk részéről az együttműködés főbb céljai:  

 a különböző népmesehagyományok értékeinek őrzése, közvetítése 

 az angol nyelvi kompetencia fejlesztése szövegek angol nyelven történő olvasása, 

feldolgozása által, az angol hallgatókkal angol nyelven folyó online kommunikáció, a 

prezentációk és írásbeli követelmények (mint pl. óravázlatok készítése, beadandók írása) 

angol nyelven történő számonkérése révén. 

 interkulturális kompetencia fejlesztése  

 újszerű tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási formák, innovatív módszertani 

megközelítések alkalmazása 

 a korai angol nyelvi fejlesztés módszereinek megismerése 

 történetmesélési technikák elsajátítása  
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 Pedagógus kompetenciák fejlesztése: óravázlatok készítése, és a történetek, mesék előadása 

általános iskolás gyermekekkel együttműködve, kézműves foglalkozás bevonásával, 

bábelőadások, és élő előadások formájában. 

 Digitális írástudás fejlesztése okostelefonra, táblagépre telepített applikációk 

alkalmazásával. (Pl. Stop Motion animáció) 

 Művészeti kompetencia fejlesztése alkotó, művészeti tevékenységek (dramatizálás, 

kézműves tevékenységek), művekhez kapcsolódó saját művészeti alkotások (bábok, 

kellékek, díszletek) készítése révén. 

 

A projektmunka menete 

 Őszi félév: foglalkozástervezetek készítése, projekt-foglalkozások szervezése, megtartása 

otthoni partner általános iskolákban. Pedagógiai munka elemzése, önértékelés 

 Tavaszi félév: csereút (1-1 projekt-hét Winchesterben és Vácott), személyes találkozás, 

projekt-foglalkozások a winchesteri és a váci általános iskolákban, tematikus programok, 

interaktív workshopok, vendég-előadók, művészek, bábszínházak és mesemúzeumok 

látogatása 

 

Együttműködő partnereink:  

 St Lawrence Primary School, Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola, Újlaki 

Általános Iskola, budapesti Mesemúzeum, Kecskeméti Rajzfilmstúdió, Kabóca Bábszínház 

 

 


