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Angol OTAK Tanegységlista 1-6. félév (DELP courses) 
        

Kód  Cím fé Gyak
/Koll 

köt/
vál óra kred előfeltétel 

(gyenge előfelt.) 

OTA-ANG–102 Nyelvgyakorlat 1. 
Language Practice 1. 1 G k 60 4  

=ANG-102 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
A kurzus célja, hogy javítsa a résztvevők angol nyelvtudását. Különös figyelmet fordítunk a 
megfelelő stílusra és kifejezésmódra mind szóban mind írásban. A nyelvi készségek 
mindegyikét fejlesztjük, és hangsúlyt helyezünk a mai angol nyelv különböző változataiban 
(brit, amerikai, kanadai, stb.) megjelenő nyelvtani struktúrák mélységben történő gyakorlására. 
A kohéziós nyelvi eszközök és a legkülönbözőbb kommunikációs stratégiák kiemelt hangsúlyt 
kapnak. Annak érdekében, hogy a diákok elsajátítsák mindazokat a készségeket, amelyekkel 
sikeresen kommunikálhatnak a célnyelven mind szóban, mind írásban, az angol nyelv 
különböző változatainak kiejtése és intonációs struktúrája jelenik meg szegmentális és 
szupraszegmentális szinten. A résztvevők rendszeres feladatokat kapnak mind írásban mind 
szóban, prezentációkat tartanak, esetenként párban. A tankönyvön kívüli kiegészítő anyagok 
aktuális témákat dolgoznak fel. 
 
Kompetenciák:  
A kurzus végére a résztvevők gyakorlatot szereznek az igeidők, a passzív és a feltételes 
szerkezetek használatában. Ezenkívül tovább bővítik szókincsüket több fontos témában, (mint 
például az utazás, a média. a munka világa, szociális kérdések, stb.).  
 
Course outline:  
The aim of this series of course is to improve participants’ overall English language 
competence. There will be a focus on expressing ideas in English clearly and in an appropriate 
style in both speech and writing. Other language skills will also be practised, and there will be 
a distinct focus on grammar and vocabulary development. There will be regular written and 
oral tasks and weekly home assignments, and participants will also be expected to give short, 
in-class presentations. This may be done in pairs. Besides working with material from the 
coursebook, a range of supplementary materials will be used covering issues reflecting the 
interests of the participants, and topical issues.   
 
Competences: 
By the end of this semester students will have revised and practised all tenses, passives, and 
conditional sentences. They will also have looked in depth at several key lexical areas (e.g. 
current affairs, travel, the media, work, social issues). With all classes held in English, they 
will have had exposure to and practice in operating in English for managing all class activities. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Vince, Advanced Language Practice (2005), OUP, or any other suitable book as chosen by the 
course tutor. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2005) 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Uwe Pohl egyetemi docens 
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OTA-ANG–106 Nyelvgyakorlat 2. 
Language Practice 2. 2 G k 60 4 OTA-ANG–102 

= ANG-106 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
A nyelvgyakorlat 1. kurzus céljainak folytatásaként a középpontban továbbra is a résztvevők 
szóbeli és írásbeli készségeinek, nyelvtani kompetenciájának és szókincsének bővítése áll. A 
hallás utáni értés és a szövegértés is hangsúlyt kap majd. A rendszeres írásbeli és szóbeli 
feladatok mellett a résztvevők rövid prezentációkat is készítenek majd, ez esetben önállóan. A 
tankönyvön kívüli kiegészítő anyagok a résztvevők érdeklődési körébe tartozó, aktuális 
témákat dolgoznak fel. 
 
Kompetenciák:  
A kurzus végére a résztvevők még jobban megismerik a most már kissé komplexebb nyelvtani 
szerkezeteket (pl. kötőmód, módbeli segédigék, függő beszéd, inverzió, gerund és infinitive, 
stb.), és növelik szókincsüket több témában. Ezen túlmenően gyakorlatot szereznek szóbeli és 
írásbeli vizsgafeladatok megoldásában is. 
 
Course outline:  
The aims of term 1 will be continued, with the main focus on developing students’ oral and 
written skills, as well as developing their grammatical competence and lexical base.  Listening 
and reading skills will also be given focus. Students will be expected to read develop these 
skills as a spring board for writing and oral tasks. Besides regular written and oral tasks and 
weekly home assignments, participants will also be expected to give short, in-class 
presentations. These will be done individually. Besides the coursebook, a range of 
supplementary materials will be used covering issues reflecting the interests of the 
participants, and topical issues. Explicit exam practice will be given to help prepare students 
for the written and oral exams.  
 
Competences: 
By the end of this semester students will have further revised and practised more complex 
grammatical structures (e.g. subjunctives, modal verbs, reported speech, inversion, emphasis, 
gerunds and infinitives, etc), and looked at a wider range of topic areas. They will have given a 
presentation on a chosen topic area in English, and given feedback to others. They will also 
have had practice in both the oral and written exams. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Uwe Pohl, egyetemi docens 

 
 

OTA-ANG–001 Nyelvi alapvizsga angol 
nyelvből 
Language proficiency 
exam  

2 V k 0 3 (OTA-ANG–106, 108) 

= ANG11-001 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
Az OTA-ANG–001 szintező típusú szűrővizsga. Feladata annak biztosítása, hogy a képzés 
következő évébe csak olyan hallgatók léphessenek, akik a program elvégzéséhez szükséges 
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nyelvtudással rendelkeznek. A vizsga nem méri mind a négy alapkészséget (beszédkészség, 
beszédértés, az írott szöveg értése és írásbeli kompozíciós készség), hanem szelektív módon a 
nyelvi rendszerismeretet teszt formájában, ill. a rendszerismeret mellett a kommunikációs és 
interakciós készségeket csoportos szóbeli vizsga keretében. A vizsga elvárt szintje legalább az 
Európa Tanács által gondozott „Közös Európai Referenciakeret” (KER) szerinti B2+ szint. 
 
Kompetenciák:  
A vizsgán megoldandó feladattípusok figyelembe veszik a hallgatók angol szakos felsőoktatási 
környezetben jelentkező idegen nyelvi szükségleteit. A vizsga két részből áll; egy írásbeli un. 
nyelvhasználati feladatsorból és egy szóbeli részből, amelyben a hallgatók három fős kis 
csoportokban vizsgáznak. A nyelvhasználati feladatsor döntő módon nyelvtani, szövegtani és 
lexikális helyességet, megfelelőséget mér és 75 rövid szövegre (minden szöveghez több 
kérdés) vagy önálló mondatokra épülő kérdésekből (egy vagy két kérdés mondatonként) áll. A 
szóbeli beszédkészség vizsga azt méri, a hallgató képes-e kellő folyékonysággal és 
nyelvhelyességgel magát kifejezni, a vizsga első szakaszánban önállóan (produkció), majd a 
másodikban társaival együtt (interakció). A szóbeli egyesíti magában a tervezett és nem-
tervezett (spontán interakciós) diskurzus kompetencia egyéni és kiscsoportos mérését. 
 
Course outline:  
OTA-ANG 001 is a proficiency type of filter exam designed to ensure that candidates have the 
necessary language proficiency (competence) to complete their university undergraduate 
studies. The filter exam does not measure all the four skills, but it measures, albeit selectively, 
language competence in the form of a paper and pencil test and communication and interactive 
skills, in addition to language competence, as part of a group oral exam. In terms of level, the 
test is expected to pass those who have a command of English at least at B2+ as defined in the 
Council of Europe’s “Common European Framework of Reference” (CEFR) standards. 
 
Competences: 
The task types in this test take into account the foreign language needs of university students in 
a higher education context. The exam consists of two parts: a written Use of English paper, 
and an Oral part in which candidates are tested in groups of three. The Use of English paper 
focuses mainly on grammatical, lexical and discoursal accuracy, and contains 75 questions 
based on short continuous texts (several questions in each text) or single sentences (one or two 
questions in each sentence). The oral test requires candidates to speak fluently and accurately, 
first on their own and then in conversation with other candidates.  The oral component of the 
exam tests for the ability of carrying out planned and unplanned (spontaneous interaction) 
discourse types. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Dávid Gergely, egyetemi adjunktus, PhD  

 
 
OTA-ANG–202 Nyelvi készségfejlesztés/ 

Skills development 3 G k 30 3 OTA-ANG-001 
= ANG-202 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
Ez a heti egyszer kétórás kurzus-csoport választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, hogy 
olyan készségre összpontosító órát vegyenek fel, amelyre leginkább szükségük van. A 
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kurzusok egy-egy nyelvi készségre koncentrálnak. Néhány példa a készségfejlesztő órákra: 
Olvasás és beszélgetés, Beszédkészség fejlesztés, Prezentációs készségek fejlesztése, 
Hallásutáni megértés dokumentumfilmekkel, Vitázás és érvelés, stb. A kiemelt készségen 
kívül mindegyik kurzus megfelelő alkalmat biztosít a nyelvi készségek integrált gyakorlására. 
Fontos szempont, hogy a leendő angol nyelvvel foglalkozó szakemberek a nyelv több rétegét 
is megismerjék és a készségeket is a lehető legkülönbözőbb szövegkörnyezetekben és 
stílusokban gyakorolhassák. Minden óra közös eleme a számonkérés: két órai teszt, legalább 
két 500 szavas esszé, önálló szókincsfejlesztés (1000 szó) az órai anyagok és kiegészítő 
olvasmányok alapján. 
 
Kompetenciák:  
A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek választékosan, az adott szituációnak 
megfelelően kifejezni magukat mind szóban és írásban, jól megszerkesztett prezentációkat 
tartani, hozzászólni az adott anyagban felmerülő gondolatokhoz és problémákhoz, és érveiket 
kifejteni az adott problémák mellett és ellen.  
 
Course outline:  
This course provides an integrated approach to skills development and aims to enhance 
effective communication through a variety of activities and exercises. Students taking the 
course can choose from a range of courses each focusing on developing a different skill. Some 
of the courses offered are: Developing reading and discussion skills, Developing speaking 
skills, Developing presentation skills, Developing listening skills with the help of 
documentraies, Translating texts, Debating, etc. Reading and listening materials will be 
provided to broaden awareness and stimulate discussion and students may be asked to give 
short presentations. Exercises to promote the accurate use of vocabulary will also be provided 
with a focus on key areas such as collocations, dependent prepositions, phrasal verbs, 
colloquial phrases and idiomatic expressions. 
 
Competences: 
By the end of the course the students will be able to express themselves with ease in both 
speech and writing, give effective presentations, respond to issues in the focus of the materials 
they deal with, and argue effectively for and against those issues. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

A kurzusokon nincs kötelező olvasmánylista, mindegyik órán más és más szövegeket 
használunk a hallgatók szintje, nyelvi igénye és az óra fókusza szerint. 
 
No set texts, the choice of texts depends on the subject matter of individual courses. 
 

Tantárgy felelőse Dr. Szabó Éva, egyetemi adjunktus, PhD 

 
 
OTA-ANG–204 

Tematikus nyelvfejlesztés 4 G k 30 3 OTA-ANG–202 
=ANG-204 

Ismeretanyag:  
A Tematikus nyelvfejlesztés kurzusok célja, hogy a hallgatók nyelvi készségeiket a 
legkülönbözőbb kontextusokban gyakorolhassák. Ezzel specifikus szókincsfejlesztésre kapnak 
lehetőséget, valamint arra, hogy egy-egy terület nyelvi vonatkozásait jobban megismerve 
precíz és alapos kifejezésmódokat sajátíthassanak el. A témakörök olyan területeket ölelnek 
fel, amelyekre a diploma megszerzése után sok munkakörben szüksége lehet a hallgatóknak. 
Néhány példa az órákra: 
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Angol nyelv a médiában, Nyelvhasználat filmekben, Angol nyelv a modern irodalomban, Üzleti 
angol, Angol az Európai Unióban, Angol a művészetekben, Angol az Interneten, Angol a 
társadalomtudományokban, Angol a természettudományokban. Mindegyik kurzus megfelelő 
alkalmat biztosít a nyelvi készségek integrált gyakorlására. Szintén minden óra közös eleme a 
számonkérés: órai tesztek, heti írásos feladat, köztük két esszé, önálló szókincsfejlesztés (1000 
szó) az órai anyagok és kiegészítő olvasmányok alapján. 
 
Kompetenciák: A kurzus elvégzésével a hallgatók lexikális ismeretei és nyelvi készségei 
fejlődnek az adott tematikus területen. 
 
Course content:  
Our Content-based language development courses aim to develop students’ linguistic skills in 
a variety of contexts. They are provided with a unique opportunity to develop their vocabulary 
as well as precise and thorough self-expression in the given thematic context. The topic areas 
embrace fields that may prove useful in a variety of jobs after graduation. Some examples for 
courses: English in the Media, English in contemporary literature, Business English, English 
in the European Union, English in the Arts, English on the Internet, English in the social 
sciences, English in the natural sciences. Each course provides opportunities for practiving 
and integrating the four basic skills. Other common elements of these courses are their 
assessment methods: classroom tests, weekly written tasks, including two essays  and 
individual vocabulary development (1000 items) based on lessons and readings. 
 
Competences: By the end of the course students will have developed their lexical knowledge 
and linguistic skills in the given thematic area. 
 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

A kurzusokon nincs közös kötelező olvasmánylista, mindegyik órán más és más szövegeket 
használunk a hallgatók szintje, nyelvi igénye és az óra tematikus fókusza szerint. 
 
There is no common list of compulsory readings for these courses. Each has a separate list 
according to the students’ level and needs and the thematic focus. 

Tantárgy felelőse: Dr. Lázár Ildikó egyetemi adjunktus, PhD 

 
OTA-ANG–271 Bevezetés az 

Országismeretbe/ Itroduction 
to English Speaking Cultures 

5 K k 30 3 OTA-AME–121 
= ANG-271 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag:  
A Bevezetés az Országismeretbe című előadássorozat az angol nyelvű kultúrák, különösen az 
Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Ausztrália és Kanada kultúrájának alapvető 
fogalmaival ismerteti meg a hallgatóságot. Az identitás, az alapvető kulturális értékrend, a 
sokszínűség, a társadalmi változások, és a nyelv és a szocio-kulturális jelenségek 
kapcsolatának megértése segít az interkulturális tudatosításban és az interkulturális 
kommunikáció fejlesztésében. Az előadássorozat, amelyet több előadó tart, ezekre a témákra 
koncentrál és alapvető elméleti hátteret és gyakorlati példákat nyújt azzal a céllal, hogy a 
hallgatók kultúra tanulási folyamatát elősegítse. A kurzus végén egy 50 kérdésből álló 
feleletválasztós teszt méri a hallgatók elsajátított ismereteit.  
 
Kompetenciák: A kurzus elvégzésével a hallgatók alapvető ismereteket sajátítanak el az angol 
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nyelvű kultúrák értékrendjéről, történelméről, földrajzáról, nyelvhasználatáról és társadalmi 
problémáiról. Az előadássorozat az interkulturális kompetenciát is fejleszti. 
 
Course content:  
This series of talks entitled Introduction to English Speaking Cultures aims to familiarise the 
audience with important concepts of English speaking cultures, including the United Kingdom, 
the United States, Australia and Canada. Understanding issues of identity, core values, 
diversity, social change, and the relationship between language and socio-cultural issues helps 
to raise students’ awareness of interculturality and become better intercultural communicators. 
The lecture series - delivered by a team of lecturers - focuses on these issues and provides 
important theoretical background as well as useful practical examples in the hope that the 
course participants will be able to use these as steppingstones in their cultural learning. The 
course is followed by a written exam consisting of a 50-item multiple-choice test of the 
contents of the lectures and the readings.  
 
Competences:  
By the end of the course students will have acquired knowledge about the core values, history, 
geography, language use and social issues of the given English speaking countries. They will 
also have developed their intercultural competence. 
 
 
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 
 
Az előadássorozat 13 témaköréhez 13 különböző olvasmány kapcsolódik. Ezeket egy 
elektronikusan elérhető antológiában kapják meg a hallgatók.  
 
Readings: The readings for each of the 13 lectures are included in an anthology and are made 
available to students electronically. 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Holló Dorottya, habilitált egyetemi docens, PhD   

 
OTA-ANG–272 Bevezetés az angol nyelv 

tanításába  
Introduction to ELT  

5 G k 30 2  NEW! 
(szakmódszertan
i kreditek) 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
A tanulási elméletek és a hozzájuk kapcsolódó módszerek: nyelvtani-fordító módszer, 
behaviorizmus (audiolingvális módszer), kognitivizmus (kommunikatív nyelvtanítás, tartalom 
alapú nyelvtanítás, stb.) 
Humanisztikus elvek a nyelvtanításban (tanuló központúság, érzelmi faktorok, tekintély és 
autonómia, stb.) 
Egyéni különbségek (tanulási stílusok, motiváció, stb.) 
Csoportdinamika (a csoport alkotóelemei, jellemzői, kialakulása, fejlődése, stb.) 
Óravezetés (instrukciók, magyarázatok, fegyelmezés, stb.) 
A nyelvtan és a készségek tanítása (pedagógiai nyelvtan, tanulási tevékenységek, stb.) 
Tananyagok (tankönyvek, kiegészítő anyagok, stb.) 
Információs és kommunikációs technikák a nyelvtanításban  
Módszerek:  
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• Input a kurzus vezetőjétől és a szakirodalomból 
• A résztvevők saját tapasztalatinak előhívása és az ezekre történő reflexió 
• Megbeszélések a tartalomhoz illeszkedő anyagok, például videók alapján 

 
Kompetenciák:  
A kurzus végére a réstvevők megismerkednek az angol nyelvtanítás alapelveivel, elméleteivel 
és történetével, valamint ezek megjelenésével a gyakorlati nyelvtanítás szintjén. Emellet a 
résztvevők felkészülnek a gyakorlati/tapasztalat alapú módszertani kurzusokra az e kurzus által 
megismertetett területeken. 
 
Course outline:  
Contents: 
Theories of learning and associated methods: Rationalism (Grammar Translation), 
Behaviourism (Audiolingual methods), Cognitivism (Communicative approaches, CLIL etc.) 
Humanistic principles (learner-centredness, affective factors, authority and autonomy etc.) 
Individual differences (learner styles, motivation etc.) 
Group dynamics (group components, features, formation, development etc.) 
Classroom management (instructions, explanations, discipline etc.) 
Teaching language structures and skills (pedagogical grammar, learning activities etc.) 
ELT Materials (coursebooks, supplementary materials etc) 
ICT in ELT  
Testing and evaluation (design and implementation, validity and reliability etc.) 
Methods:  

• input a kurzus vezetőjétől és a szakirodalomból, 
• a résztvevők saját tapasztalatinak előhívása és az ezekre történő reflexió, 
• megbeszélések a tartalomhoz illeszkedő anyagok, például videók alapján. 

 
Competences: 
By the end of the course participants will be familiar with participants with the basic principles 
and theories of ELT and with the ways in which they are commonly put into practice. They 
will be prepared for practical/experiential methodology-related courses in areas that have been 
introduced during this course. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 
 

Harmer, J. (2001). Coursebooks. A human, cultural and linguistic disaster? Modern  
Dörnyei, Z. & Malderez, A. (1997). Group dynamics and foreign language  
http://www.thornburyscott.com/assets/lesson%20art%20and%20design.pdf 
Thornbury, S. (1999). Lesson art and design. ELT Journal, 53/1, p. 4-11.  
Fantini, A.E. (2005) About Intercultural Communicative Competence: A Construct. VT: 

Brattleboro. SIT. http://www.sit.edu/SITOccasionalPapers/feil_appendix_e.pdf 

Tantárgy felelőse Dr. Halápi Magdolna, egyetemi adjunktus, PhD:  

 
OTA-ANG–274 

Fókuszban a nyelvtanuló 6 G k 30 2  NEW! 
(szakmódszertan
i kreditek) 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
A kurzus célja a tanulási-tanítási folyamat feltérképezése és tudatosítása tanulói szemszögből.  
Központi helyet kap a kurzus tematikájában a ‘jó nyelvtanuló’ fogalma. A hallgatók a 

http://www.thornburyscott.com/assets/lesson%20art%20and%20design.pdf
http://www.sit.edu/SITOccasionalPapers/feil_appendix_e.pdf
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szakirodalom, órai viták és írásbeli feladatok segítségével átgondolják, hogy milyen 
adottságok és képességek szükségesek ahhoz, hogy valaki sikeres nyelvtanuló legyen. 
Ezenkívül hangsúlyt kap a tanulói típusok jobb megismerése, és a különböző tanulási 
stratégiák tudatosítása is. Alapvető cél, hogy a hallgatók megismerjék, hogy milyen eszközök 
állnak a rendelkezésükre, hogyan lehetséges az órai munkán kívül, önállóan is 
továbbfejleszteni nyelvtudásukat. További cél még, hogy a tanulási folyamat jobb 
megismerése és megértése megalapozza a nyelvtanítás módszertanának bevezetését. 
 
Kompetenciák:  
A kurzus végére a hallgatók tudatos nyelvtanulókká válnak, megalapozottabban tudnak majd 
választani a különböző nyelvtanulói stratégiák és módszerek közül.  
 
Course outline:  
The overall aim of this course is to provide an overview of the teaching-learning process from 
the point of view of the learner.  The concept of the ’good language learner’ has a central place 
among the topics to be covered. Students come to a better understanding of what it means to be 
a successful and independent language learner by reading the relevant background literature, 
and processing what they read through class discussions and written assignments. In addition, 
the course also deals with different learner types and learning strategies. The aim is for the 
students to become more aware of their own preferred learning styles and strategies, as well as 
to consciously experiment with new methods and reflect on the experience. Exploring the 
teaching-learning process from the learner’s point of view will provide a good basis to their 
future studies of language teaching methodology.  
 
Competences: 
By the end of the course students will have become aware of their own preferred learning style 
and the learning strategies that enable them to become successful language learners.  

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 
Griffiths, Carol, ed. (2008). Lessons from Good Language Learners. Cambridge: Cambridge 
University Press.  
Oxford, R. (2011). Teaching and Researching Language Learning Strategies. Pearson 
Longman. 
Rubin, Joan (1975). "What the "Good Language Learner" Can Teach Us". TESOL Quarterly 9 
(1): 41–51. 

 

Tantárgy felelőse Dr. Szesztay Margit, egyetemi adjunktus, PhD:  
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Angol OTAK „G” Gimnáziumi tanár 
Tanegységlista 7-10. félév Külön képzési szakasz               (DELP courses) 
            

 Cím félév 
Koll/ 
Gya
kj 

köt/ 
vál 

Óra 
szám Kredit 

előfeltétel 

 OTA-ANG–302 Nyelvfejlesztés tanároknak 1 
Professional Language 
Development for Teachers 1 

7 G k 30 2 
OTA-ANG–MZV 

=TANM-ANG_101 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
 A haladó szintű nyelvi készségfejlesztő kurzus legfőbb célja, hogy a hallgatók 
továbbfejlesszék angol nyelvű kommunikatív készségüket, elsajátítsák a magabiztos és magas 
szintű óravezetés nyelvét, valamint hogy nyelvtudásuk lehetővé tegye a folyamatos szakmai 
fejlődést. A folyékony és gördülékeny beszéden kívül kiemelt hangsúlyt kap az összetett 
gondolatok pontos, precíz megfogalmazása, a szakmai vagy az általános műveltséget érintő 
témákban világos és meggyőző vélemény kifejtése, szakmai témák kollégákkal való 
megvitatása, és előadások tartása szakmai rendezvényeken. Egyik alapelve a kurzusnak, hogy 
a kommunikatív nyelvoktatáshoz magabiztos nyelvi tudás és magas szintű interaktív 
készségek szükségesek.   
 
Kompetenciák:  
A kurzus végére a résztvevők képesek lesznek a különbözó órai tevékenységek vezetéséhez 
szükséges nyelvet használni, magabiztos angol nyelven kommunikálni tanulóikkal, pontos és 
kifejező angolsággal leírni a nyelvtanulás és tanórai munka folyamatait, szakmai 
megbeszéléseken komplex és gazdag nyelvet használva részt venni és véleményt nyilvánítani, 
valamint szakmai rendezvényeken magas nyelvi és szakmai színvonalon prezentációkat 
tartani. 
 
Course outline:  
The main aims of this course are to further develop participants’ language competence so that 
they can be confident users of the language in a communicative classroom and to work on the 
language needs required for on-going professional development. Apart from training students 
to become fluent and professional language users the course puts strong emphasis on 
developing skills needed for the expression of complex ideas in an accurate and appropriate 
way. The course will enable participants to engage in professional discussions with colleagues, 
make English the language of communication in the classroom, gain in the confidence and 
competence needed for setting up and managing various interactive classroom activities, and 
improve the presentation skills needed in the classroom and at professional events.  
 
Competences: 
By the end of the course participants will be able to use the appropriate language for setting up 
and managing various classroom activities, to interact with students smoothly in the 
classroom, to use precise and expressive language to describe learners and classroom 
processes, to use complex and rich language to engage in professional discussions and to 
display proficient presentation skills at professional events. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Hatch, E. (1992) Discourse and Language Education. Cambridge: CUP. ISBN-10: 
0521426057 
Lewis, M. (1993) The Lexical Approach. Language Teaching Publications. ISBN 1-899396-
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60-8 
MacAndrew, R (1991) English Observed. Language Teaching Publications. ISBN: 
9780906717929 
Spratt, M. (1994) English for the Teacher. Cambridge: CUP. ISBN: 978-1847532329 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szesztay Margit egyetemi  adjunktus 
PhD 

 
 
 OTA-ANG–372 Az angoltanítás módszertana I 

The methodology of teaching 
English as a foreign language 
1. 

7 G k 60 3 

OTA-ANG–272, 274 

=TANM-ANG-107 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor informáló 
leírása 

Ismeretanyag:  
A kurzus legfontosabb célja, hogy a résztvevőket felkészítse későbbi tanárszerepükre. A 
kurzus során a hallgatók megismerkednek a nyelvtanítás elméleti tudnivalóival és gyakorlati 
ismereteivel, valamint elkezdik kialakítani a nyelvtanításhoz szükséges kompetenciáikat. A 
kurzus több értelemben is tapasztalati jellegű. Egyrészt nagyban épít a tanárjelöltek korábbi 
osztálytermi tapasztalataira, másrészt a hallgatók az órákon, különböző feladatokon keresztül a 
gyakorlatban is megtapasztalják a modern nyelvoktatás alapelveit, és saját élményeikből 
kiindulva levonják ezek tanulságait. Ezáltal a kurzus már a kezdetektől fejleszti a résztvevők 
reflektív készségeit. 
Főbb témakörök: Autonóm nyelvtanulás; Tanulóközpontúság;  Motiváció; Nyelvtanítási 
módszerek, technikák; A szókincs, a nyelvi szerkezetek és a kiejtés tanítása; Óra- és 
kurzustervezés; Tankönyvelemzés. 
 
Kompetenciák: 
 A kurzus elvégzésével a hallgatók képesek lesznek különféle tanulási stílusok és az azoknak 
megfelelő tanulási stratégiák felismerésére és ösztönzésére, a tanulóközpontú osztálytermi 
munka és a tanulói autonómia kialakítására, a tanulók motiválására, a tanítási kontextusnak 
megfelelő általános nyelvoktatási módszerek és technikák kiválasztására és alkalmazására, a 
szókincs-, nyelvi szerkezetek- és a kiejtéstanítás alapelveinek gyakorlati megvalósítására, órák 
és kurzusok tervezésére, tankönyvek, tananyagok elemezésére szakmai szempontok alapján. 
 
Course outline:  
The main aim of the course is to prepare students for their future role as teachers. During the 
semester students are introduced to the theoretical background and practical skills of language 
teaching, and they start developing the competences required for language teaching.  
The course is experience-based from several aspects. On the one hand, it builds on the 
participants’ previous classroom experience; on the other hand, it offers first hand experience 
in various classroom activities from which students can draw their own conclusions regarding 
the basic principles of contemporary language teaching.  Thus the course develops students’ 
reflective skills from the very beginning. 
Main topics of the course: Learner autonomy, Learner-centred classrooms, Motivation, 
Language teaching methods, Teaching vocabulary, grammatical structures and pronunciation, 
Lesson planning and course design, Coursebook evaluation. 
 
Competences:  
As a result of the course, students will be able to identify various learning styles and advise 
their students on appropriate learning strategies; work towards learner autonomy and learner 
centredness in their classrooms; motivate students; apply a variety of language teaching 
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methods and techniques appropriate to their teaching contexts; implement the basic principles 
of teaching vocabulary, grammatical structures and pronunciation, plan coherent and well-
staged lessons, design courses and evaluate coursebooks on the basis of professional criteria. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

A kurzusnak nincs hivatalos tankönyve, a kötelező olvasmányokat fejezetenként közöljük. Az itt 
felsorolt három, összefoglaló módszertani könyvet alapolvasmánynak tekintjük:  
 
Harmer, J. 2007. The Practice of English Lanuage Teaching, Harlow: Pearson Education Ltd. 
ISBN 9781405847728 
Scrivener, J.2005. Learning Teaching. Macmillan. ISBN 978-1-4050-1399-4 
Ur, P. 2012. A Course in English Language Teaching. Cambridge: Cambridge University 
Press. ISBN-13 978-0-0521-65624-5 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Major Éva, egyetemi docens, PhD 

 
 

 OTA-ANG–306 
=TANM-ANG-102 

 Nyelvfejlesztés tanároknak 2 
Professional langauge 
development for teachers 2 

8 G k 30 2 OTA-ANG–302 

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid, néhány soros leírása: 
A kurzus elsődleges célja, a Nyelvfejlesztés tanároknak 1. tantárgy folyatatásaként a nyelvi 
készségfejlesztés a tanulás, tanítás, illetve nevelés témakörökre építve. A kurzus egyik 
alapelve, hogy a kommunikatív nyelvoktatáshoz magabiztos nyelvi tudás és magas szintű 
interaktív készségek szükségesek. Ilyenek például a csoportmunka vezetéséhez, illetve 
értékeléséhez szükséges nyelvi fordulatok és készségek, valamint az órai beszélgetések és 
viták irányításához nélkülözhetetlen nyelvi készségek.  Az órák sikeres vezetéséhez szükséges 
nyelvi tudáson kívül egyéb, nyelvoktatással foglalkozó pedagógusok szakmai fejlődése 
szempontjából fontos témákkal is foglalkozik a kurzus. Ilyenek például: szakmai önéletrajz, 
illetve pályázatok megírása, és hatékony előadások és műhelyfoglalkozások tartása szakmai 
rendezvényeken. 

Kompetenciák:  
A kurzus végére a résztvevők képesek lesznek a különböző órai tevékenységek vezetéséhez szükséges 
nyelvet használni, magabiztos angol nyelven kommunikálni tanulóikkal, pontos és kifejező angolsággal 
leírni a nyelvtanulás és tanórai munka folyamatait, szakmai megbeszéléseken valamint szakmai 
rendezvényeken magas nyelvi és szakmai színvonalon prezentációkat tartani, pályázatokat és önéletrajzot 
írni. 
 
Course outline: 
The main aim of this course is developing language skills based on topics of teaching and education. One 
of the main principles of the course is the awareness of the fact that communicative language teaching 
requires high level language proficiency and special skills, like e.g. organising and monitoring group 
work, initiating and maintaining a conversation. Besides the necessary skills for classroom management, 
the course also touches upon important topics for teachers’ professional life like writing curriculum vitas, 
or conference presentations. 
 
Competencies: 
By the end of the course participants will be able to use the appropriate language for setting up and 
managing various classroom activities, to interact with students smoothly in the classroom, to use 
complex and rich language to engage in professional discussions and to display proficient presentation 
skills at professional events and writing curriculum vitaes. 
A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
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gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Hatch, E. (1992) Discourse and Language Education. Cambridge: CUP. ISBN-10: 0521426057 
Lewis, M. (1993) The Lexical Approach. Language Teaching Publications. ISBN 1-899396-
60-8 
MacAndrew, R (1991) English Observed. Language Teaching Publications. ISBN: 
9780906717929 
Spratt, M. (1994) English for the Teacher. Cambridge: CUP. ISBN: 978-1847532329 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szesztay Margit egyetemi adjunktus 
PhD 
 
 

 OTA-ANG–374 
=TANM-ANG-
106 

Az osztálytermi megfigyelés 
módszerei az angolórán/ 
Classroom studies 

8 G k 30 2 OTA-ANG–302 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: A tantárgy keretein belül a hallgatóknak lehetőségük nyílik kipróbálni a célzott 
óramegfigyelés különböző megközelítéseit és kialakítani az óramegfigyeléshez szükséges 
megfelelő hozzáállást. A hallgatók megismerik az óramegfigyelés alapelveit, és megismernek 
különböző óra-megfigyelési eszközöket és módszereket. Különböző szintű és életkorú tanulók 
óráit figyelik meg és megfigyeléseikről kutatási beszámolót írnak. A kurzus egyik célja az 
osztálytermi kutatáson alapuló szakdolgozat elkészítéséhez szükséges tudás és készségek 
megszerzése.  
Kompetenciák: A folyamat végére a hallgatók képesek lesznek megkülönböztetni egymástól a 
megfigyelést, az értelmezést és az ítéletalkotást. Gyakorlatot nyernek a különböző célzott 
megfigyelési módszerek és technikák alkalmazásában és tapasztalatokat szereznek egy egyszerű 
adatgyűjtési projekt megtervezésében, lebonyolításában és dokumentálásában.  
Course outline: This course will provide experience in classroom observation, and encourage 
the development of appropriate attitudes in observing classes.  Trainees will be introduced to the 
basic principles of observation, and various techniques and instruments for carrying out 
effective observation. They will observe a variety of teachers and classes at different levels, and 
be required to write formal observation reports. The course serves as an introduction to writing a 
classroom research-based thesis.  
Competences: By the end of the course, trainees will be aware of the difference between 
observation, interpretation and comment, and of the basic principles of systematic classroom 
observation. They will also be aware of, and have used and discussed, a variety of focussed 
observation methods and will have conducted and written a formal report on an individual 
focussed observation project. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Kötelező irodalom 
Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks. Oxford: OUP. . ISBN 0521407222  
Ajánlott irodalom  
Hopkins, G. (1985) A Teacher's Guide to Classroom Research. Open University Press. ISBN 
0335221742 
Parrott, M. (1993) Tasks for language teachers. Cambridge, CUP. ISBN 0521426669 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Károly Krisztina, habilitált egyetemi 
docens, PhD 
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OTA-ANG–301 
=TANM-ANG-109 

Nyelvi vizsga (C1) 
Language exam (C1) 8 V k 0 3 (OTA-ANG–306) 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
Az OTA-ANG–301 Nyelvi vizsga szintező típusú szűrővizsga. A vizsga általános és specifikus 
nyelvi készségeket egyaránt mér. Feladata annak biztosítása, hogy a képzés következő éveibe 
csak olyan hallgatók léphessenek, akik a képzési program elvégzéséhez, ill. a nyelvtanári 
módszertani képzéshez és iskolai gyakorlathoz megfelelő szaknyelvi tudással rendelkeznek. A 
vizsga nem méri mind a négy alapkészséget (beszédkészség, beszédértés, az írott szöveg értése 
és írásbeli kompozíciós készség), hanem szelektív módon a nyelvi rendszerismeretet teszt 
formájában, ill. a rendszerismeret mellett a kommunikációs és interakciós készségeket csoportos 
szóbeli vizsga keretében. A vizsga elvárt szintje legalább az Európa tanács által gondozott 
„Közös Európai Referenciakeret” (KER) szerinti C1 szint. 
 
Kompetenciák:  
A vizsgán megoldandó feladattípusok figyelembe veszik a hallgatók angol szakos felsőoktatási 
környezetben jelentkező általános és szaknyelvi kommunikációs szükségleteit. A vizsga két 
részből áll; egy írásbeli un. nyelvhasználati feladatsorból és egy szóbeli részből, amelyben a 
hallgatók három fős kis csoportokban vizsgáznak. A nyelvhasználati feladatsor döntő módon 
nyelvtani, szövegtani és lexikális helyességet, megfelelőséget mér és 75 rövid szövegre (minden 
szöveghez több kérdés) vagy önálló mondatokra épülő kérdésekből (egy vagy két kérdés 
mondatonként) áll. A szóbeli beszédkészség vizsga azt méri, a hallgató képes-e kellő 
folyékonysággal és nyelvhelyességgel magát kifejezni, a vizsga első szakaszánban önállóan 
(produkció), majd a másodikban társaival együtt (interakció). A szóbeli egyesíti magában a 
tervezett és nem-tervezett (spontán interakciós) diskurzus kompetencia egyéni és kiscsoportos 
mérését.  
 
Course outline: 
OTA-ANG–301 is a proficiency type of filter exam. It is designed to measure general as well as 
specific competencies and skills. It is designed to ensure that candidates have the necessary 
English for specific purposes (ESP) proficiency (competence) not only to complete their 
university undergraduate studies, but also to participate in ELT methodology training and 
school-based practice. The filter exam does not measure all the four skills, but it measures, 
albeit selectively, language competence in the form of a paper and pencil test and 
communication and interactive skills, in addition to language competence, as part of a group 
oral exam. In terms of level, the test is expected to pass those who have a command of English 
at least at B2+ as defined in the Council of Europe’s “Common European Framework of 
Reference” (CEFR) standards. 
 
Competences: 
The task types in this test take into account the foreign language needs of university students in 
a general as well as ESP higher education context. The exam consists of two parts: a written Use 
of English paper, and an Oral part in which candidates are tested in groups of three. The Use of 
English paper focuses mainly on grammatical, lexical and discoursal accuracy, and contains 75 
questions based on short continuous texts (several questions in each text) or single sentences 
(one or two questions in each sentence). The oral test requires candidates to speak fluently and 
accurately, first on their own and then in conversation with other candidates.  The oral 
component of the exam tests for the ability of carrying out planned and unplanned (spontaneous 
interaction) discourse types.   
 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
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gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Tantárgy felelőse: Dr. Dávid Gergely, egyetemi adjunktus PhD 

 
OTA-ANG–311 
= TANM-ANG-111 

Angol nyelvű népek kultúrája 
English Speaking Cultures 9 G k 30 2 OTA-ANG–301 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag:  
A tantárgycsoport célja, hogy kiegészítve a hallgatók által korábban elvégzett kurzusokat, 
megismertesse a leendő tanárokat az angol nyelvű kultúrák más területeivel is. Az ausztrál, ír, 
kanadai és a kortárs brit stúdiumok betekintést adnak az egyes területek és népek kultúrájába, 
történelmébe, politikai rendszerébe, irodalmába, művészetébe valamint a kulturális identitás 
kérdéseibe. Az órák célja kettős: egyrészt a hallgatók ismeretanyagát kívánjuk bővíteni, 
másrészt fel szeretnénk őket készíteni arra, hogy tanári pályájuk során az angol mint idegen 
nyelv tanításába vonják be a kulturális ismeretek és készségek tanítását is. A szemináriumok 
gyakorlati jeggyel záródnak, melyek tükrözik a hallgatók felkészültségét, órai aktivitását és 
önálló munkájukon alapuló szemináriumi dolgozatuk eredményét. Többek között az alábbi 
témákban ajánlunk órákat: Ausztrál irodalom, Ausztrál bennszülött irodalom, Kanadai irodalom, 
Kanadai történelem, Ír-angol irodalmi kapcsolatok, Ír drámák,  Kortárs brit nőirodalom, A brit 
politikai rendszer, A kisebbségek helyzete, A kulturális ismeretek elsajátítása és tanítása, stb.  
 
Kompetenciák: A kurzus elvégzésével a hallgatók ismereteket szereznek az adott angolnyelvű 
ország bizonyos aspektusairól és fejlesztik tanítási készségeiket ezen ismeretek nyelvórákba 
való integrálásának területén.  
 
Course content:  
This group of courses aims to supplement earlier studies to help future teachers deepen their 
knowledge about English speaking cultures. Australian, Irish, Canadian and contemporary 
British studies focus on culture, cultural identity, history, political institutions, and arts. These 
courses also aim to prepare students for their future careers as teachers of both linguistic and 
cultural competence.  Assessment is based on active participation, preparation and a seminar 
paper based on independent work.  Courses include Canadian literature, Australian aboroginal 
literature, Canadian literature, Canadian history, Irish-English literary links, Irish drama, 
Contemporary British female writers, The British political system, Minorities, Teaching and 
learning culture, etc.  
 
Competences: By the end of the course students will have acquired knowledge about a certain 
aspect of the given English speaking country and will have acquired teaching skills to 
incorporate this knowledge into their language classes. 
 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 
 
A kurzusokon nincs közös kötelező olvasmánylista, mindegyik órán más és más szövegeket 
használunk a hallgatók szintje, nyelvi igénye és az óra tematikus fókusza szerint. 
 
Readings: There is no common list of compulsory readings for these courses. Each has a 
separate list according to the students’ level and needs and the thematic focus. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Holló Dorottya, habilitált egyetemi 
docens, PhD 
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OTA-ANG–373 
= TANM-ANG-113 

Szakmódszertan ea 
ELT Methodology lecture 9 K k 15 2  

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag:  
Az előadássorozat célja, hogy fejlessze és tágítsa a hallgatók ismereteit az angol nyelvpedagógia 
legújabb elméleti és gyakorlati vonatkozásairól, különös tekintettel a nyelvtanítási-nyelvtanulási 
teóriákra, az angol nyelv rendszerére és az általános pedagógiára. Az előadások történelmi 
perspektívában mutatják be az idegennyelvi metodikát, és átfogó módon ábrázolják az 
angolnyelvtanítás főbb aspektusait. A hallgatók továbbá megismerik, hogy az elméleti tudás 
miként kamatoztatható a gyakorlati munkában. Az előadások végül hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
végzősök reflektív módon közelítsenek pedagógiai munkájukhoz. 
 
Kompetenciák: 
Az előadássorozat hatására a hallgatók képesek lesznek arra, hogy megértsék az 
angolnyelvtanítás múlt és jelen gyakorlatát alátámasztó módszereket és alapvetéseket, 
értelmezzék a szakmájukkal összefüggő kutatási eredményeket és elméleti kereteket, szakmailag 
megalapozott eszmecserét folytassanak a világ bármely tájáról származó kollégával. 
 
Course outline:  
This series of lectures is to enable MA students to develop and expand their understanding of the 
theoretical underpinnings of current principles and practices of English language teaching, 
focusing particularly on theories of language learning and teaching, the English language as a 
system, and general pedagogy. As such, it puts current foreign language teaching methodology 
into a historical perspective and provides an overview of the main areas of ELT. At the same time 
students are acquainted with scholarly study that has relevance for language teachers. Finally, it 
is hoped the series will contribute to graduates adopting a principled and reflective approach to 
teaching. 
 
Competences:  
As a result of this lecture series MA students will understand the approaches and principles 
underlying the practice of English language teaching past and present, will have become familiar 
with research findings and theoretical frameworks that are relevant to the profession at large, and 
will be in a more informed position to exchange views on teaching and learning with ELT 
professionals from around the world. 
 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Uwe Pohl, egyetemi docens, PhD 

 
 

OTA-ANG–370 
=TANM-ANG-
300 

Választható nyelvpedagógia 
kurzus/ 
Elective seminar in language 
pedagogy 

10 K k 30 2 

OTA-ANG–301 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
A választható nyelvpedagógiai szeminárium valójában nem egy tantárgy hanem tantárgycsoport. 
A hallgatók a felkínált szemináriumok közül érdeklődésüknek megfelelően választhatnak. A 
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szemináriumok célja, hogy a kötelező szakmódszertani szemináriumok és előadások során 
tanultak egy-egy területét alaposabban körbejárja, és lehetőséget biztosítson a diákoknak az 
elmélyültebb tanulásra és gyakorlásra. Az egyes szemináriumok a tanítás és tanulás folyamataira 
és a tanítás során felmerülő kérdésekre fókuszálnak. Többek között az alábbi témákban ajánlunk 
órákat: 
Az idegen nyelvi részkészségek tanítása és mérése; Interkulturális kompetenciafejlesztés;  
A tanulási és tanítási folyamat megtervezése; Különböző korosztályok tanítása, Szaknyelvoktatás; 
Tananyagtervezés, tankönyvelemzés; Kommunikatív feladatok és játékok; Csoportdinamika és 
motiváció; Internet és nyelvoktatás; Technikai eszközök a nyelvtanításban, Folyamatos értékelés 
a nyelvórán, Tanári önértékelés és önfejlesztés, Felkészítés nyelvvizsgára; stb. 
A kurzuskínálat a diákok igénye és a nyelvpedagógiai elvárások tükrében folyamatosan változik. 
Az órák szemináriumok, gyakorlati jeggyel záródnak, melyek tükrözik a hallgatók 
felkészültségét, órai aktivitását és önálló munkájukon alapuló szemináriumi dolgozatuk 
eredményét. 
Kompetenciák:  
A kompetenciákat az adott kurzusra vonatkozóan adjuk majd meg. 
Course outline:  
The elective seminar in language pedagogy is a groups of courses offered according to students 
interest. The aim of the courses is to give participants the chance to get a deeper insight into 
topics they have encountered during the methodology lectures or seminars. The courses focus on 
the most frequent questions occurring during the teaching and learning process. Among others we 
are offering the following topics: 
Planning the teaching and learning process; Teaching different age groups; Materials design; 
Coursebok analysis; Communicative tasks and games; Group dynamics and motivation; ICT in 
ELT; Continuous assessment in the classroom; Teachers’ self evaluation and development; 
Preparation for language exams, etc. 
Competences: 
Competences will be given with reference to the individual courses 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

A kurzusokon használt irodalom tantárgyaknak megfelelően változik. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Károly Krisztina habilitált egyetemi 
docens, PhD 

 
 

OTA-ANG–378 
= TANM-ANG-
108 

Az angoltanítás módszertana II 
The methodology of teaching 
English as a foreign language 
2. 

7 G k 60 4 

 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag:  
A kurzus Az angoltanítás módszertana 1. szeminárium folytatásaként további felkészítést nyújt a 
hallgatóknak későbbi szaktanári szerepükre. A kurzus fókusza a nyelvi készségek (hallott és írott 
szöveg értése, beszédkészség és íráskészség) fejlesztése, autentikus anyagok használata, 
tananyagfejlesztés és az IKT eszközök használata. A készségfejlesztés során elsajátítják a tanulók 
közötti egyéni különbségek figyelembevételét, és a differenciálás módszereit. Ezen kívül 
megismerkednek a tanulók értékelésének hagyományos és alternatív formáival, valamint a 
hibajavítás és a visszajelzés nyújtásának különböző lehetőségeivel. A hallgatók útmutatást 
kapnak a későbbi szakmai fejlődésük megtervezéséhez, a reflektív tanári gyakorlat 
kialakításához. Főbb témakörök: Hallott és írott szöveg értésének fejlesztése; Beszéd- és 
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íráskészség fejlesztése; Autentikus anyagok használata; Differenciálás; Hibakezelés; 
Visszajelzések adása; Értékelés; Szakmai fejlődés lehetőségei.    
 
Kompetenciák:  
A kurzus elvégzésével a hallgatók képesek lesznek a négy nyelvi alapkészség hatékony és 
változatos fejlesztésére; autentikus anyagok használatára; az IKT eszközök használatára; tanulók 
közötti egyéni különbségek figyelembe vételével a tanítási módszerek megválasztására; tanulók 
nyelvi készségeinek differenciált fejlesztésére; az értékelés hagyományos és alternatív 
módszereinek alkalmazására; hatékony hibajavítási módszerek kiválasztására és alkalmazására; 
konstruktív visszajelzés nyújtására, tanári munkájuk elemzésére és értékelésére; reflexióikból 
kiindulva saját szakmai fejlődésük megtervezésére. 
 
Course outline:  
The course aims to continue preparing students for their role as teachers and to explore central 
issues of language pedagogy not dealt with in The methodology of English as a foreign language 
1 course. Its main focus is on developing learners’ receptive and productive language skills 
(listening, reading, speaking and writing skills), using authentic materials, designing teaching 
materials, and using ICT tools. While learning to develop the four language skills, students 
become familiar with ways of responding to individual learner differences and methods of 
differentiation. They also develop an understanding of traditional and alternative ways of 
assessing learner performance, as well as methods of correcting errors and giving feedback. 
Finally, by way of adopting the principles and the practice of reflective teaching, students start 
planning their own professional development. Main topics of the course: Developing receptive 
skills - listening and reading; Developing productive skills – speaking and writing; Using 
authentic materials; Differentiation; Correcting errors; Giving feedback; Assessment of learner 
performance; Teachers’ professional development  
 
Competences:  
As a result of the course, students will be able to develop their learners’ language skills 
effectively, use authentic materials, use ICT tools, respond to individual learner differences, and 
adopt methods of differentiation accordingly, use traditional and alternative ways of assessment, 
select and apply effective error correction techniques, give constructive feedback, adopt 
principles of reflective teaching and, based on their own reflections, to start planning their own 
professional developmentIsmeretanyag: 
 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

A kurzusnak nincs hivatalos tankönyve, a kötelező olvasmányokat fejezetenként közöljük. Az itt felsorolt 
három, összefoglaló módszertani könyvet alapolvasmánynak tekintjük: 
 
Harmer, J. 2007. The Practice of English Lanuage Teaching, Harlow: Pearson Education Ltd. 
Scrivener, J.2005. Learning Teaching. Macmillan. 
Ur, P. 2012. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Major Éva, egyetemi docens, PhD 

 
 

OTA-ANG–380 
= TANM.GYAK-
101, 1001 

Tanítási gyakorlatot kísérő 
módszertan (heti 1 óra) 
Teaching support seminar 

11/12 G k 15 1 
 

                                                
1 Ez eddig a PPK által meghirdetett óra volt, de mi adtuk, vehetjük újnak is, nem tudom… 
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Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag:  
A szeminárium a tanítási gyakorlatot kíséri és a hallgatók igényei szerint felmerülő témaköröket 
foglalja magában. A kurzus célja, hogy a tanárjelölteket segítse a szakmai fejlődés útján azáltal, 
hogy a konkrét tapasztalatokra épülő kérdésekről és az elmélet és gyakorlat egymásba szövődő 
területeiről reflektálnak.  
 
Kompetenciák: A kurzus elvégzésével a hallgatók a tervezés, óravezetés, értékelés és 
önfejlesztés területein fejlesztik tanári kompetenciáikat. 
 
Course outline:  
The seminar accompanies the trainees’ teaching practice and focuses on their needs and any 
emerging problem areas. The aim of the course is to support their professional development 
through reflection about concrete experience as well as the connections between theory and 
practice. 
 
Competences: As a result, trainees will develop teacher competences in the following areas: 
planning, classroom management, assessment and professional development 
 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Lázár Ildikó, egyetemi adjunktus, PhD 
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Angol OTAK „A” Általános iskolai tanár  
Külön képzési szakasz                           
Megkülönböztető betűkódja: OTA-ANA   DELP courses (Itt csak azok szerepelnek, amelyek 
különböznek az előzőktől.) 
 
Tanegységlista 7-8. félév  
 

 Cím félév 
Koll/ 
Gya
kj 

köt/ 
vál 

Óra 
szám Kredit 

előfeltétel 

OTA-ANA–376 
NEW! Nyelvtanítás gyerekeknek  8 K k 30 3  
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: A hallgatók megismerkednek a 6-10 éves korosztály nyelvtanulási 
jellegzetességeivel, a gyermekek nyelvtanításának alapelveivel, az elérendő célokkal, az 
írásbeliség és a nyelvtan szerepével, elsajátítják a megfelelő tanítási technikákat, óravezetési, 
hibajavítási stratégiákat, kialakítják, illetve bővítik gyerektanítási tanári repertoárjukat, 
megismerik a tankönyveket és egyéb tananyagokat, a szakma jó gyakorlatát óralátogatások és 
videós óraelemzések keretében.  
 
Kompetenciák: A kurzus elvégzésével a hallgatók képesek lesznek a 6-10 éves korosztály 
számára megfelelő tanmenetet és órákat tervezni, a diákoknak és a szülőknek megfelelő 
visszajelzést adni a diákok előmeneteléről. Ezen kívül képesek lesznek a diákok órai munkáját 
angol nyelven megszervezni, közös munkakultúrát kialakítani, a tananyagokat használni, 
kiegészíteni, kritikus vizsgálat tárgyává tenni, saját tananyagokat készíteni; a gyerekek idegen 
nyelv tanulási motivációját hosszú távra megalapozni.  
 
Course outline: The participants of this course will get to know the learning characteristics of 
lower primary age children, the basic principles of teaching foreign languages to them 
including the role of literacy and language awareness, as well as the attainment targets 
appropriate for this age group. They will learn the necessary language to conduct the lessons in 
the target language and appropriate correction strategies. They will also acquire a rich 
repertoire of teaching techniques, get to know course books and other materials as well as 
good practice through class visits and by analysing recorded lessons.  
 
Competences: By the end of the course the teacher trainees will be able to create long and 
short-term plans for 6-10 year old children, give them and their parents feedback on their 
development and will be able to conduct their English lessons in the target language. They will 
be able to use and create appropriate materials as well as critically evaluate existing ones. 
Participants will be enabled to establish a working culture and motivational framework that 
will lay the foundations for the children’s long-term motivation to learn English. 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Brown, H. D. (2006). Chapter 3: Age and acquisition. In Principles of language learning and 
teaching (pp. 49-78). Harlow: Longman. ISBN: 0131991280 

Halliwell, S. (1992). Teaching English in the primary classroom (pp. 3-38). Harlow: 
Longman. ISBN: 0582071097 

Pinter, A. (2006) Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press 
ISBN: 0194422070 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Uwe Pohl, egyetemi docens PhD 
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OTA-ANA–378 
NEW! 

Az angoltanítás módszertana 
II 7 G k 60 4  

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, 
ugyanakkor informáló leírása 

Ismeretanyag: 
A kurzus Az angoltanítás módszertana 1. szeminárium folytatásaként további felkészítést nyújt a 
hallgatóknak későbbi általános iskolai szaktanári szerepükre. A kurzus fókusza a nyelvi készségek 
(hallott és írott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség) fejlesztése. A készségfejlesztés különös 
hangsúlyt kap az általános iskolai nyelvtanulók esetében, ahol a nyelvtan tanítása helyett a funkcionális 
és tematikus nyelvfejlesztésre helyeződik a hangsúly. A kurzus során elsajátítják a tanulók közötti egyéni 
különbségek figyelembevételét, és a differenciálás módszereit. Ezen kívül megismerkednek a tanulók 
értékelésének hagyományos és alternatív formáival, valamint a hibajavítás és a visszajelzés nyújtásának 
különböző lehetőségeivel. A hallgatók útmutatást kapnak a későbbi szakmai fejlődésük 
megtervezéséhez, a reflektív tanári gyakorlat kialakításához  
 
Kompetenciák:  
A kurzus elvégzésével a hallgatók képesek lesznek a négy nyelvi alapkészség hatékony és változatos 
fejlesztésére; a tanulók közötti egyéni különbségek figyelembe vételével a tanítási módszerek 
megválasztására; az általános iskolai tanulók nyelvi készségeinek differenciált fejlesztésére; az értékelés 
hagyományos és alternatív módszereinek alkalmazására; hatékony hibajavítási módszerek kiválasztására 
és alkalmazására; konstruktív visszajelzés nyújtására, tanári munkájuk elemzésére és értékelésére; 
reflexióikból kiindulva saját szakmai fejlődésük megtervezésére. 
Course outline:  
The course aims to continue preparing students for their role as primary teachers. Its main focus 
is on developing learners’ receptive and productive language skills (listening, reading, speaking 
and writing skills). Skills development is all the more important in the case of young language 
learners since instead of explicit grammar teaching we put the emphasis on functional and 
topical language development. Teacher trainees become familiar with ways of responding to 
individual learner differences and methods of differentiation. They also develop an 
understanding of traditional and alternative ways of assessing learner performance, as well as 
methods of correcting errors and giving feedback. Finally, by way of adopting the principles and 
the practice of reflective teaching, students start planning their own professional development.  
 
Competences: 
By the end of the course, students will be able to develop their learners’ language skills 
effectively, use authentic materials, respond to individual learner differences, and adopt 
methods of skills development appropriate for the needs of young learners, use traditional and 
alternative ways of assessment, select and apply effective error correction techniques, give 
constructive feedback, adopt principles of reflective teaching and, based on their own 
reflections, to start planning their own professional development 

A 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása biblio-
gráfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Harmer, J. 2007. The Practice of English Lanuage Teaching, Harlow: Pearson Education Ltd. 
Scrivener, J.2005. Learning Teaching. Macmillan. 
Ur, P. 2012. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 
Halliwell, S. (1992). Teaching English in the primary classroom.  Harlow: Longman. 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Major Éva, egyetemi docens 
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