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A tanóra típusa1: szem. és száma: heti 2 (nappali)
A számonkérés módja (koll./gyj./egyéb2): gyakorlati jegy
A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.
Előtanulmányi feltételek (ha vannak):
Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,
ugyanakkor informáló leírása
Az oktatás nyelve: angol
A tanegység leírása:
Szorosan kapcsolódva az angol nyelvfejlesztés 2 és 3 tanegységekhez, a szeminárium fő
célja a hallgatók komplex nyelvi képességeinek és készségeinek a fejlesztése. A témákhoz
kapcsolódó változatos feladatokon keresztül biztosítja a hallgatók nyelvi, nyelvhasználati,
valamint tanulási képességeinek intenzív fejlesztését, különös hangsúlyt fektetve a hallás
utáni szövegértésre, a kommunikatív beszédfejlesztésre és az íráskészség fejlesztésére. A
szeminárium fő témái a családhoz, a lakhatáshoz, a környezethez és az egészséghez
kapcsolódnak. A hallgatók aktívan részt vesznek a tanulási folyamatban azáltal, hogy
lehetőségük nyílik az órai és az órán kívüli tevékenységek kiválasztására, illetve mind a
csoport-, mind az egyéni munkára.
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Ftv. 147. § tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes
közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció)
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pl. évközi beszámoló

