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Kedves Elsőéves Hallgatók!  
Szeretettel köszöntjük Önöket egyetemi tanulmányaik megkezdése 
alkalmából és egyben gratulálunk a sikeres felvitelijükhez.   

Az idegennyelvek tanulása egy élethosszig tartó folyamat és egy életre 
szóló kaland, amihez mi is szeretnénk hatékonyan hozzájárulni. Az 
egyetemi évek alatt Igyekszünk mindenkit a neki leginkább megfelelő és 
leghasznosabb módon támogatni az idegennyelvi és interkulturális 
kommunikációs kompetenciának fejlesztésében és az ehhez kapcsolódó 
élmények (illetve a szükséges nyelvvizsga) megszerzésében.   

Karunkon számos módon kerülhetnek kapcsolatba az idegennyelvi és 
nemzetiségi oktatással; formálisan és nonformális keretek között is 
találkozhatnak a különböző nyelvekkel és kultúrákkal, valamint 
megismerkedhetnek a korai kétnyelvű fejlesztésre és oktatásra való 
felkészítéssel. Kívánunk ehhez sok örömöt, kíváncsiságot és kitartást!  

Az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék oktatói 

 

 

 

 

  



 

Idegennyelvi, nemzetiségi és kétnyelvi 
fejlesztésre-tanításra felkészítő képzéseink  

Az idei évben is többen felvételt nyertek a nemzetiségi (német, szerb) szakirányú óvó- és tanító- vagy az angol 
nyelvű óvóképzésünkre. Szintén első félévtől, szeptember 7-től indulnak angol és német műveltségterületi 
képzéseink is a nyelvi bemeneti vizsgán jól teljesítő tanítós hallgatóink számára. Az angol műveltségterületes 
tanítós hallgatók számára a tanszék kiemelten ajánlja az angol kéttannyelvű modul felvételét is. Az 
óvópedagógus hallgatók az angol-magyar kétnyelvi óvodai foglalkozások tartására felkészítő specializációt 
kezdhetik el a sikeres nyelvi meghallgatást követően a nappali és a levelező képzésben egyaránt. Minden 
idegennyelvi és nemzetiségi kurzusunk idegennyelven zajlik, ezért szükséges a képzésbe való bejutáshoz, 
illetve annak sikeres elvégzéséhez megfelelően magas szintű előzetes nyelvtudás, melyet a tanszék minden 
évben nyelvi alkalmassági vagy bemeneti vizsga során mér fel. (2020-ban egyes alkalmassági vizsgák, nyelvi 
meghallgatások a koronavírus helyzet miatt elmaradhattak vagy későbbre halasztódtak.)  
 
Csoportvezetők  

A fenti szakirányú képzéseinken minden elsőéves csoportnak egy-egy csoportvezetőt jelöltünk ki, aki 
kiemelten támogatja a hallgatókat az idegennyelvi, nemzetiségi tanulmányaik során felmerülő kérdések 
megválaszolásában, esetleges problémák megoldásában, valamint a lehetőségek minél jobb kihasználásában 
(pl. ösztöndíj, hallgatói mobilitás, pályázatok, demonstrátori munka, tudományos diákköri kutatás, 
továbbtanulás, elhelyezkedés). Természetesen minden tanszéki oktatónk segíti majd Önöket tanulmányaik 
során, keressenek minket bátran, igyekszünk mindenben segíteni.  
 
Német nemzetiségi tanító és német műveltségterületi tanító csoport csoportvezetője: Miskei-Szabó Réka 
Német nemzetiségi óvópedagógus csoport csoportvezetője: Baloghné dr. Nagy Gizella 
Angol műveltségterületi tanítós csoport csoportvezetője: Dr. Árva Valéria 
Angol-magyar kétnyelvi óvópedagógus specializáció csoportjának csoportvezetője: Kiss Gabriella 
Angol nyelvű (nemzetközi) óvópedagógus csoport csoportvezetője: Lo Bello Maya Jean 
 

Szeretettel várjuk minden kedves leendő hallgatónkat!  
 

 
 



 

Mindenkinek ajánljuk: kötelezően és szabadon 
választható idegennyelvi és szaknyelvi kurzusok  

Idegennyelvi, szaknyelvi és szakmódszertani kurzusok a csecsemő- és kisgyermeknevelők számára  
 

A csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon két féléven keresztül szaknyelvi és szakmódszertani idegen nyelvi 
kurzusokat tartunk minden hallgató számára angol és/vagy német nyelven, az igényeknek és lehetőségeknek 
megfelelő számban és nyelvi szinten. Ezekhez a tanegységekhez oktatóink saját jegyzeteket is készítettek, 
melyeket több más képzőintézmény is tananyagként használ. A hallgatók a kurzusokon változatos autentikus 
kiegészítő anyagokkal és sok játékos tevékenységgel is találkoznak, így nemcsak idegennyelvi és szaknyelvi, 
hanem módszertani ismereteket is szereznek a 0-3 éves korosztály gondozásában és ötleteket az első célnyelvi 
élmények ideális megteremtéséhez.  
 
Idegennyelvi, szaknyelvi és szakmódszertani kurzusok a tanító- és óvószakos hallgatók számára  
 

Tanítószakos és óvópedagógus hallgatóink számára „Idegennyelv pedagógusjelölteknek” elnevezésű 
kötelezően választható célnyelvi kurzusokat indítunk, melyek több alkalommal is felvehetők. Ezeket minden 
félévben több bemeneti nyelvi szinten, az érdeklődésnek megfelelő számban és eltérő idegennyelvi 
kompetencia-fókusszal hirdetjük meg nappali és levelezős munkarendben tanuló hallgatóink számára 
egyaránt, angol, német és romani nyelven. Ezek az idegennyelvi kurzusaink az idegennyelvi, szaknyelvi, 
interkulturális és szakmódszertani kompetenciákat is erősítik, továbbá nagyban támogatják a hallgatóinkat 
abban, hogy a diplomaszerzéshez elengedhetetlen állami komplex nyelvvizsgát tanulmányaik alatt 
megszerezhessék és/vagy egy új idegennyelvvel ismerkedhessenek meg. Magas szintű angol nyelvtudással 
rendelkező tanítószakos hallgatók, bármilyen műveltségterületen, sikeres angol nyelvi meghallgatást 
követően korlátozott létszámban bekapcsolódhatnak a kéttanítási nyelvű oktatási modulba, amennyiben az 
órarendjükbe illeszthető a kötelezően választható nyelvi előkészítő kurzus az első félévben.  
 
Idegennyelvi és nemzetiségi szabadon választható kurzusok  

 
Minden hallgatónak tanulmányai során lehetősége és szüksége is van meghatározott kreditértékben szabadon 
választott kurzusokat elvégezni. Az Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék minden félévben számos érdekes és 
hasznos kurzust kínál a legváltozatosabb témakörökben. A mostani félévben ezek kerülnek meghirdetésre: 
 
SZABV19-00-1 Magyar, mint idegen nyelv I (külföldieknek szóló kurzus, kezdő)  
SZABV175 A német nyelvű országok ismerete (német nyelven)  
SZABV19-07-04 Haladó német nyelvi kompetenciafejlesztés I  
SZABV19-07-11 Német nyelv leendő német nemzetiségi óvodapedagógusoknak 
SZABV19-01-02 Angol nyelvű irodalom (angol nyelven) 
SZABV202 Interkulturális ismeretek (angol nyelven)  
SZABV19-00-9 Szerb civilizáció (magyar nyelven) 
SZABV19-00-10 Szerb civilizáció II. (magyar nyelven is) 
SZABV19-00-8 Országismereti beszédgyakorlatok (szerb nyelven) 
SZABV19-01-04 Angol nyelvű kutatások (angol nyelven – ez a harmadéves angol művter csoport részére) 
SZABV57 Angol gyermekjátékok (angol nyelven)  



 

Tanszéki munkatársaink  

Tanszéki ügyintézőnk: Szabó Éva, földszint 17. online elérhetőség: email: szabo.eva@tok.elte.hu 
 
Oktatóink:  
 
Dr. Árva Valéria egyetemi docens (angolos ügyek): arva.valeria@tok.elte.hu 
Baloghné dr. Nagy Gizella egyetemi adjunktus (németes ügyek): bnagy.gizella@tok.elte.hu 
Bayer Krisztina, nyelvtanár (német): bayer.krisztina@tok.elte.hu 
Fenyődi Andrea, tanársegéd (angol): fenyodi.andrea@tok.elte.hu 
Kiss Gabriella, nyelvtanár (angol): kiss.gabriella@tok.elte.hu 
Kruppa Éva, nyelvtanár (angol): kruppa.eva@tok.elte.hu 
Dr. Lásztity Nikola, lektor, adjunktus (szerb): lasztity.nikola@tok.elte.hu 
Dorothee Lehr-Ballo, lektor (német): lehr.dorothee@tok.elte.hu 
Maya Lo Bello Jean, tanársegéd (angol): lo.bello.maya.jean@tok.elte.hu 
Dr. habil. Márkus Éva egyetemi docens, dékán: markus.eva@tok.elte.hu 
Miskei-Szabó Réka, tanársegéd (német): miskei.reka@tok.elte.hu 
Poros Andrea, tanársegéd (angol): poros.andrea@tok.elte.hu 
Radvai Teréz, mestertanár (német): radvai.terez@tok.elte.hu 
Trentinné Dr. Benkő Éva, egyetemi docens, tszv. (angol): trentinne.benko.eva@tok.elte.hu 
 
Óraadó kollégáink:  
 
Csorba Zoltán (romani): csorbazoltaan@freemail.hu 
Gölcz Mira (német): golczmira@yahoo.com 
Kámánné Vajda Ildikó (angol): kamildiko@gmail.com 
Dr. Klein Judit (német): klein.judit16@gmail.com  
Dr. habil. Kovács Judit (angol): dr.judit.kovacs@t-online.hu 
Ilin Mirjana (szerb): kapcsolatfelvétel: Lásztity Nikola tanár úron keresztül 
Szauer Ágnes (német): agnes.szauer@gmail.com 
 
Oktatói szobák:  
 
angol munkacsoport: 125. szoba 
német munkacsoport: 126. szoba 
szerb szoba: 128/1. szoba 
 
Fogadóórák: a tanszéki honlapon, kérjük, hogy előzetesen emailben vagy személyesen egyeztessenek! 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Rendezvényeink, amikre szeretettel várunk 

Szeretettel várunk mindenkit a tanszéki rendezvényeinken, többek között az Erasmus mobilitást 
bemutató, népszerűsítő programokon, a nemzetiségi és szakmódszertani napjainkon, a ’Dobj el mindent 
és tanulj/taníts nyelveket’ kari rendezvényen, az angolos dráma- illetve a németes adventi délutánon, vagy 
a karácsonyi angol közös énekléseken, csakúgy, mint a fordító- és szépkiejtési, mesemondó versenyeinken, 
illetve segítőként a Nyílt Napon vagy az ELTE FESZT-en. A tudományos diákköri munkában is számítunk 
az érdeklődő hallgatókra, többek között a korai idegennyelvi, nemzetiségi és kétnyelvű fejlesztéssel-
tanítással, nyelvészettel, irodalommal és civilizációval kapcsolatos kutatási témákkal. 
 

 
Kari TDK Konferencia: Német szekció 

 

 
A nemzetiségi Meseszoba avatása 

 



 

 
Angolos drámafesztivál 2019: színpadi jelenetek és oktató-hallgató közös drámajátékok 

 
Német nemzetiségi módszertani nap                         Kutatók éjszakája, 2019 szeptember 

Dobj el mindent és tanulj/taníts nyelveket! – Nyelvek Európai Napja, 2019 szeptember 

 



 

 

 
Nyílt Nap 2020 januárjában: az angol képzések bemutatása felsőbb éves hallgatók segítségével 

 
Az új nemzetiségi és idegennyelvi Meseszoba 2020-ban: hagyomány és modern technika egy teremben 

  
Kiállítás egy nemzetiségi konferencián 2020-ban 



 

 
Német adventi délután 2019 decemberében 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angol karácsonyi éneklés flashmob-hét a karon 2019 decemberében 



 

 

Nemzetköziesítés és nyelvtanulás  

Tanszékünk kiemelten fontosnak tartja, hogy minél több hallgató megtapasztalhassa a kar nemzetközi 
kapcsolataiból és törekvéseiből fakadó lehetőségeket. Mindenki találkozhat külföldi Erasmusos diákokkal 
és az angol nyelvű óvóképzésben tanuló hallgatókkal nap mint nap a kurzusokon vagy a közösségi terekben. 
Ismerkedj, tanulj nyelveket velük, tőlük! Gyere el mobilitási tájékoztató programjainkra és az 
élménybeszámolókra, melyeket hallgatótársaitok tartanak a külföldön szerzett tapasztalataikról. Látogasd 
az idegennyelveket és tanulásukat népszerűsítő programjainkat, érdeklődj oktatóinktól és hallgatóinktól! 
Tanulj kurzusainkon, gyakorolj tanszéki demonstrátorainkkal, hogy megfelelő nyelvi felkészültséggel 
utazhass a külföldi hallgatói mobilitásra. Gyakran érkeznek hozzánk külföldi vendégelőadók is, 
partneregyetemekről kollégák, akik rövid intenzív kurzusokat tartanak a kar hallgatóinak, így akkor is részt 
vehetsz a nemzetközesítésben, ha nem tudsz elutazni. Minden évben megrendezzük a Nyelvek Európai 
Napja alkalmából a ’Dobj el mindent és tanulj/taníts nyelveket’ rendezvényünket, amikor rövid idő alatt akár 
20 különböző idegennyelvvel is megismerkedhetsz itt a karon!  
 

 

 
Külföldi hallgatóink különböző tanszéki programokon (2019-2020) 

 
 

Sikeres és élvezetes nyelvtanulást kívánunk Önöknek!  
 

A tájékoztató kiadványt készítette: Trentinné Benkő Éva 


