
                                                                                                                                                         
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Szláv és Balti Filológiai Intézet 

 
Tisztelettel meghívjuk a 

SZLÁV METODIKA I.  
Jövőkép a szláv nyelvek oktatásában, a hazai  nemzetiségi nyelvoktatásban és a 

kultúrában című tudományos konferenciára,  
amelynek a Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Fillógiai 

Intézete (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D) ad otthont. 
Dátum: 2018. március 23-24. 

A konferencia és műhely célja, hogy az Intézetben oktatott 13 (bolgár, cseh, fehérorosz, horvát, 
lengyel, lett, litván, macedón, orosz, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) nyelv, irodalom és kultúra 
szakmódszertani kérdéseit a Magyarországon közoktatásban és felsőoktatásban oktató kollégák 
megvitathassák, továbbá kicserélhessék tapasztalataikat. 

Konferencia 
A következő témákban várunk előadókat: 

1. Nyelvoktatás ma: szláv nyelvek a közoktatásban 
2. Pedagógusképzés – itthon, vagy külföldön? /a külföldi  vs. hazai tanárképzés előnyei és 

hátrányai/ 
3. Anyanyelvoktatás és/vagy nemzetiségi nyelvoktatási stratégiák: merre tovább?  

Négy szekcióba lehet jelentkezni: 
- a nyelvoktatás lehetőségei az óvodapedagógia területén  
- szláv nyelvek oktatása az általános iskolában 
- középiskolások szláv nyelvi oktatása 
- szláv nyelvek a tanárképzésben és bölcsészképzésben 

Műhely 
A konferencia lehetőséget kínál műhelyek megszervezésére is a következő témákban. 
Műhelybeszélgetésre lehet jelentkezni, amelyeket a következő témában szervezünk: 

- mentorálási lehetőségek a közoktatásban; 
- az angol nyelvoktatás tapasztalatainak felhasználása a szláv nyelvek oktatásában (interaktív 

műhely) 
- nemzetiségi nyelv: idegen nyelv. Nemzetiségi nyelvek idegen nyelvként való oktatása? 

Módszerek, tapasztalatok.   
- tanulási nehézséggel küzdő gyerekek nyelvoktatása 

A részvétel ingyenes! 
A konferencia munkanyelve magyar. 

 
 



J E L E N T K E Z É S I  L A P 
 

A SZLÁV METODIKA I. – Jövőkép a szláv nyelvek  oktatásában,  a hazai  nemzetiségi 
nyelvoktatásban és a kultúrában című tudományos konferenciára,  

amelynek helye és ideje: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D épület termei 
 2018. március 23. (9.00-19.00), 2018. március 24. (9.00-19.00) 

Jelentkezési határidő: 2018. február 25. 
Jelentkezni lehet a következő címen: szlavmetodika@gmail.com 

További információ: Dr. István Anna, +36703655095 
Név  
Intézmény  
Intézmény címe  
Elérhetőség (tel., ímél)  
Előadás címe  
Választott szekció* - a nyelvoktatás lehetőségei az óvodapedagógia területén  

- szláv nyelvek oktatása az általános iskolában 
- középiskolások szláv nyelvi oktatása 
- szláv nyelvek a tanárképzésben és bölcsészképzésben 

Műhelybeszélgetésre 
jelentkezik* 

 
IGEN     NEM 

Választott műhely* - mentorálási lehetőségek a közoktatásban; 
- az angol nyelvoktatás tapasztalatainak felhasználása a szláv nyelvek 

oktatásában (interaktív műhely) 
- nemzetiségi nyelv: idegen nyelv. Nemzetiségi nyelvek idegen 

nyelvként való oktatása? Módszerek, tapasztalatok.   
- tanulási nehézséggel küzdő gyerekek nyelvoktatása 

*A megfelelőt kérjük aláhúzni! 

Támogatók:  
NKA- Nemzeti Kulturális Alap 
Zuglói Szlovákok Önkormányzata 
Fővárosi Lengyel Önkormányzat  
Szerb Országos Önkormányzat 
Országos Szlovák Önkormányzat 
 
 

 


