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A tantárgy besorolása: kötelezően választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 40 % elmélet –
60 % gyakorlat
A tanóra típusa: gyak és óraszáma: 2gy/hét az adott félévben,
A tanóra nyelve: angol
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők:
 az előadások témaköreinek elektronikus és/vagy digitalizált anyagai elérhetőek a hallgatók
számára
 a szorgalmi időszak heteire lebontott és minden órára részletesen kidolgozott tematika
közös elektronikus felületen elérhető
 tankönyv, video- és hanganyag, angol nyelvű nemzetközi szakirodalom használata
 online internetes források használata
A számonkérés módja: gyakorlati jegy
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok:
Feladatok:
 ppt prezentációk készítése a választott témákból
 választott irodalmi műhöz kapcsolódóan, nyelvi órán alkalmazható gyakorlatok, feladatok
tervezése, készítése
 projektmunkákban való részvétel értékelése
 önértékelés és egymás munkájának értékelése
 egy írásbeli beadandó dolgozat készítése
A tantárgy tantervi helye: 4. félév
Előtanulmányi feltételek: nincsenek
Tantárgyleírás:

A tantárgyelem képzési célja megismertetni a hallgatókat az angolszász gyermekirodalom
legértékesebb reprezentánsaival, valamint az idegen nyelvtanítás irodalmi szövegeket alkalmazó
módszereinek bemutatása. A hallgató megismerkedik a klasszikus angol gyermekversekkel,
mondókákkal, dalokkal, ismereteket kap az angolszász népmesei hagyományról, annak műfaji
sajátosságairól, a különböző mesetípusokról, a népmese, műmese, meseregény műfaji
sajátosságairól.
A hallgató megismerkedik XIX. századi klasszikus gyermekirodalom kiemelkedő alkotásaival és
ezek kreatív módszertani alkalmazásával az általános iskolás korosztály idegen nyelv tanításában,
mint például kreatív írás, dramatizálás.
Ismeretanyag:
 Theoretical Background
 How children become readers
 Nursery Rhymes – Mother Goose
 How children respond to stories
 Folk Tales and Fairy Tales (psychoanalytic and structuralist approaches)
 The Romantic Period
 Social, scientific and cultural changes in the Victorian age
 The golden age of children’s literature – shift in the significance of childhood –
strong relationship of childhood, nature and imagination
 The world of nonsense
 Shapes of morality – literary tales
kötelező, illetve ajánlott irodalom
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Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek, amelyek kialakításához a tantárgy
jellemzően, érdemben hozzájárul
a) tudása
 Ismeri a tanító munkájának társadalmi-történeti összefüggéseit és jelentőségét, tájékozott az
irányadó nemzeti és európai értékek körében.
 Rendelkezik 6-12 éves gyerekek, gyermekcsoportok és környezetük megismerésére, az
őket érintő társadalmi folyamatok értelmezésére vonatkozó elméleti és módszertani
tudással.
 Tisztában van az értékelés funkcióival és módszereivel.
 Biztos szakmai ismeretekkel rendelkezik az 1-4. évfolyamon valamennyi, továbbá az 1-6.
évfolyamon az angol nyelvi műveltségi területen.
 Angol nyelvi műveltségi területen magas szintű (C1) angol nyelvi kompetenciákkal
rendelkezik.

b) képességei
 A nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat, tartalmakat képes a 6-12 éves gyerekek
személyiségére, szociokulturális környezetének főbb jellemzőire tekintettel, differenciáltan
tervezni.
 Épít a 6-12 éves gyerekek előzetes tapasztalataira, cselekvő részvételére, kreativitására, a
közös munkát szakszerűen irányítja, elemzi és értékeli.
 Képes változatos, egyénre szabott értékelési módszereket használni, amelyekkel elősegíti a
gyermek önértékelési képességének alakulását.
 Támogató tanulási környezetet biztosít.
 A szakmai-tudományos kritériumokat érvényesítve választja meg a szakirodalmi könyvtári
és elektronikus források körét, és munkájában azokat kreatív módon hasznosítja.
 Együttműködik a nevelési folyamat többi szereplőivel, képes elgondolásait előadni és
megvitatni, eredményeit, javaslatait szóban és írásban hitelesen és szakszerűen közreadni.
c) attitűdje
 Tevékenységét a 6-12 éves gyerekek fejlődésének támogatása iránti elkötelezettség
irányítja.
 Nyitott a munkájával összefüggő új elméletek és módszerek, a technológiai lehetőségek,
információs és kommunikációs technológiák megismerésére és alkalmazására.
 Felkészültsége alapján részt vállal a tanító szakmával összefüggésben álló kutatásokban,
innovatív team-munkákban.
d) autonómiája és felelőssége
 A hatáskörébe tartozó területeken felelősséget vállal a rájuk bízott 6-12 éves gyerekek
fejlődéséért, kulcskompetenciáik hatékony megalapozásáért, kibontakoztatásáért.
 Felelősséggel vesz részt intézményében a harmonikus, támogató légkör kialakításában.
 A hatáskörébe tartozó területeken felelősséget vállal a kulturális hagyományok ápolásáért, a
kultúrák közötti megértés és kommunikáció elősegítéséért.
 Felelősséget vállal intézménye küldetéséért.
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