Kisgyermekkori nyelvoktatás
30 órás továbbképzés pedagógusoknak
TEMP U S K Ö Z A L A P Í T V Á N Y

• K
 íváncsi arra, hogy mi a skandinávok sikerének titka

a kisgyermekkori nyelvoktatás terén?

• S
 zeretne kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása és más népek

kultúrájának megismerése iránt?

• E
 lsajátítana olyan módszereket, technikákat, melyek megalapozzák

óvodás-alsó tagozatos tanítványainak későbbi nyelvtanulását?

• S
 zeretne eligazodni a tankönyvpiacon elérhető tananyagok,

segédletek, módszerek kínálatában?

A Tempus Közalapítvány 2011 őszén két műhelymunkát rendezett a korai nyelvoktatás témájában nyelvi
szakértők és pedagógusok bevonásával. Az alkalmak során az derült ki, hogy bár nagyon komoly a szülők
részéről érkező társadalmi igény az óvodák, iskolák felé arra vonatkozóan, hogy a gyermekeket minél
előbbi életkorban vezessék be idegen nyelvekbe, nincs elég, jól felkészült nyelvtanár, akik a korcsoport
speciális igényeinek, sajátosságainak megfelelően tudnának foglalkozni a gyerekekkel.
Bár a Nemzeti Alaptanterv csak az általános iskola 4. osztályától teszi kötelezővé az idegennyelv-tanítást
és így ettől kezdve ad eligazítást arra, hogy milyen szempontok mentén történjen a nyelvi fejlesztés és
értékelés, a szülők többsége ezt az életkort már elkésettnek tartja az idegen nyelvi ismerkedés szempontjából. A szülők igényeire válaszolva a nyelvoktatás már nagyon sok óvodában, alsó tagozatos iskolában is
megjelenik a kínálatban, elsősorban angol nyelven.

A pedagógusok dolgát nem könnyíti meg, hogy 9-10 évesnél fiatalabb tanulók
idegen nyelvi fejlesztését és értékelését úgy kell megvalósítaniuk, hogy
•

 incsen irányadó tanterv, módszertani útmutató számukra, amely támpontul szolgálhat abban,
n
hogy melyek az óvodai és alsó tagozatos nyelvtanítás céljai és alapelvei, melyek lehetnek a reális követelmények, és miként lehet mérni a gyerekek nyelvi fejlődését;
• módszertani útmutató hiányában nem feltétlenül a 3–10 éves korosztály gondolkodási és
érzelmi érettségének, érdeklődésének megfelelő eszközöket alkalmazzák, és így kellő pedagógiai
felkészültség híján megkockáztathatják azt, hogy az idegen nyelvi foglalkozásokkal több kárt, kudarcélményt okozhatnak, mint hasznot.

Mit tehet ebben a helyzetben egy pedagógus?
A szülők részéről érkező társadalmi igényt és a pedagógiai fejlesztés szükségességét belátva a Tempus
Közalapítvány kidolgozott egy módszertani továbbképzést pedagógusok részére korai nyelvtanítás témában.

A 30-órás továbbképzés célja, hogy a résztvevők
•

 egismerjék azokat a kutatási eredményeken alapuló módszertani és pedagógiai alapelveket,
m
melyek a korai nyelvtanulásra vonatkoznak,
• megismerjenek és alkalmazzanak olyan tanulásszervezési és módszertani technikákat,
melyek az adott korcsoportnak megfelelően sikerrel alkalmazhatóak az angolórákon,
• szerezzenek jártasságot tanmenetkészítésben és a tananyagok kiválasztásában
a korai nyelvelsajátítás területén,
• sajátítsanak el olyan módszereket, melyekkel hatékony és motiváló módon lehet
kisgyermekek nyelvelsajátítását elősegíteni.

Kiknek szól?
A képzés elsősorban azoknak a korai nyelvoktatás iránt érdeklődő óvodapedagógusoknak és tanítóknak szól,
akik rendelkeznek legalább B2-szintű nyelvismerettel, valamint angol szakos nyelvtanároknak, akik 3–10
éves gyermekek angol tanítását is végzik. Mellettük várjuk pedagógus tapasztalattal rendelkező, angolul jól
beszélő érdeklődők jelentkezését is.

Miben különleges?
A kurzus specialitása, hogy nem pusztán egy adott módszert tanít a résztvevőknek, hanem segíti őket
abban, hogy a létező módszerek, technikák, tananyagok áttekintése után képesek legyenek a korcsoport
speciális igényeire szabott egyéni óratervek, tanmenetek megtervezésére, megvalósítására.
A képzés időtartama alatt minden résztvevő összeállítja a saját portfólióját, amelybe a kurzus során
összegyűjtött nyelvi, módszertani anyagai, házi feladatai kerülnek, amelyek egyrészt dokumentálják a résztvevő saját fejlődését, másrészt pedig használni tudja őket a napi tanítási gyakorlatában.
A képzés részletes tematikáját itt olvashatja.

Praktikus információk
CSOPORTLÉTSZÁM: 8–24 fő
A KÉPZÉS HELYSZÍNE a Tempus Közalapítvány székhelye, 1093 Budapest, Lónyay utca 31.

Csoportos megrendelés esetén a képzés az ország területén bárhol, tetszőleges időpontban indítható.
A 30 ÓRÁS KÉPZÉS DÍJA: 55ezer Ft/fő (ÁM) A képzés díja magában foglalja a szervezés, az oktatás,

a tananyag, valamint a képzési tanúsítvány kiállításának költségeit.
Csoportos jelentkezés esetén kérje egyéni ajánlatunkat!
A KÉPZÉS FEJLESZTŐIRŐL: a pedagógus-továbbképzés kifejlesztésében és megtartásában olyan oktatók és

szakmai partnerek vesznek részt, akik többéves tapasztalattal rendelkeznek a korosztály angol nyelvi felkészítése terén. Amennyiben további háttér-információkat szeretne megtudni partnereinkről, valamint a korai
nyelvoktatás témájáról, ellátogathat a www.erikaosvath.com, valamint a www.pearsonelt.com oldalakra.

Kérdéseivel hívja a Tempus Közalapítvány képzési koordinátorát, KÉTHELYI ESZTERT
a 06-1-237-1322/120-as telefonszámon vagy küldjön e-mailt a kepzes@tka.hu címre!

Várjuk jelentkezését!

