
   

 

 

Továbbtanulás a felsőoktatásban 

A Tanító BA szak és az angol műveltségterület rövidített képzési idő alatt és 

állami finanszírozással (ÁF) végezhető el az Eötvös József Főiskolán (EJF). 

BEMENET levelező tagozaton: 

1. Anglisztika bölcsész 

2. Bármely szakos tanár vagy pedagógus 

RÖVIDÍTETT KÉPZÉSI IDŐ: 4 félév 

(Mert elismerésre kerül más felsőoktatási intézményben szerzett 

pedagógus diploma és bölcsész végzettség) 

FELVÉTELRE VALÓ JELENTKEZÉS: http://www.felvi.hu/felveteli 

JELENTKEZÉSI IDŐSZAK: 2017. 12. 22. - 2018. február 15. 

EJF Nyílt Napok: 2018. január 11. | 2018. február 01. 

Kezdés: 10 órakor 

Elő-alkalmassági vizsga: 2018. január 23. 

Alkalmassági vizsga: 2018. május 15. 

Helyszín: 6500 Baja, Szegedi út 2. 

További információval szívesen állunk rendelkezésére. 

Tájékozódhat telefonon vagy e-mailben: 

Dr. Manz Adelheid, intézetigazgató  

Mobil: +36 20/569 2377 

E-mail: manz.adelheid@ejf.hu 
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Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzés 
                       

Előfeltétel: tanítói diploma 

Képzési díj: 140 000 Ft/félév 

Képzés nyelve: angol 

Szükséges nyelvtudás: középszintű  

FELVÉTELRE VALÓ JELENTKEZÉS: EJF jelentkezési lapon 

Link: http://www.ejf.hu/kompetencia-alapu-angol-nyelvi-tanito-szakiranyu-tovabbkepzes  

Felvételi része: szintfelmérő teszt és elbeszélgetés  

Időpontja: 2018. január 25., csütörtök 15:00 óra 

Helyszíne: EJF (6500 Baja, Szegedi út 2. B épület 115-ös terem) 

Képzés ideje, kreditszám: 3 félév/90 kredit 

Oktatott tárgyak: angol nyelvtan, országismeret, gyermekirodalom, angol nyelv tanításának 

módszertana, irodalmi beszédgyakorlat, írástechnika, stílusgyakorlat 

A szak elvégzésének feltételei:  

- a tantárgyi követelmények teljesítése 

- komplex nyelvi szigorlat teljesítése (II. félév) 

- tanítási gyakorlat teljesítése a III. félévben (10 óra tanítás: 6 alsó tagozaton, 4 felső tagozaton) 

- angol nyelvi zárótanítás 

- záródolgozat (30 oldal, angol nyelven) 

- záróvizsga 

A kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzés az Oktatási Hivatal által 

akkreditált képzés (Engedély száma: OH-FH/2730-6/2008), elvégzése feljogosít az angol 

nyelv tanítására 1-6. osztályban, a kiállított oklevél felsőfokú C1 típusú nyelvvizsgával 

egyenértékű a 137/2008 (V.16) kormányrendelet 14§(2) bekezdése alapján.  

Konzultációk: 

I-II. félév: kb. 4 konzultáció/szorgalmi időszak (péntek, szombat) 

2szer 10 nap intenzív kurzus  

(tervezett időpontjai: 2018. június 20.-30. és 2018. augusztus 22.-szeptember 01.) 

III. félév: 1 konzultáció/szorgalmi időszak (péntek, szombat) 

Gyakorlati képzés a Bajai Eötvös József Általános Iskolában 

 

 

Elérhetőségek: 

Keglovich Annamária, előadó keglovich.annamaria@ejf.hu   

Dr. Pogány Csilla, képzésvezető pogany.csilla@ejf.hu     

Dr. Manz Adelheid, intézetigazgató tel. 20/569-2377 

 

Jelentkezési határidő: 2018. január 23. 
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