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Bevezetés 

Jelen munka az angol nyelvtanítás legfontosabb szakirodalmát hivatott összegyűjteni. Azokat az online 

és nyomtatott könyveket, cikkeket és hivatkozásokat, amelyek az angol nyelvtanítás legégetőbb 

problémáira keresik a választ. Ugyanakkor hivatkozom a klasszikusnak számító módszertani 

forrásokra is, amelyek minden angol nyelvtanár „polcán” megtalálhatók és nem mellesleg a kezdő 

kollégák számára is támogatást nyújtanak. 

Az angol nyelvtanítás szakirodalma bőséges és változatos, mindenki megtalálhatja benne a kedvére 

valót; a gondolkodásra és a kreativitásra ösztönző módszertani tippeket. A bőség zavarával küzdve 

a célom az volt, hogy a saját tanítási gyakorlatomban is előforduló kihívásokra keressek választ. 

Másrészt szaktanácsadóként gyakran szembesülök a kollégák által támasztott igényekkel, az 

osztálytermi tanításban előforduló problémákkal. A fentiekből következik, hogy ez a szakirodalom-

lista nem nélkülözi a szubjektivitást, ugyanakkor törekszik arra, hogy az angol nyelvi módszertani 

kutatások legjavának összesítését adja, tekintettel az egyes kollégák részéről gyakran felmerülő 

igényekre is. 

A bibliográfiát jó szívvel ajánlom az általános- és a középiskolákban tanító angol nyelvtanárok 

figyelmébe. 

 

Jó munkát és kellemes böngészést kívánok hozzá! 

 

Kéri Ferencné 

angol nyelvi szaktanácsadó 

  



OKTATÁSI HIVATAL Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 3/2019. Szaktanácsadói Füzetek 

3 

A speciális nevelési igényű tanulók nyelvoktatása 

Michele Daloiso: Supporting Learners with Dyslexia in the ELT Classroom Oxford 
Handbooks, OUP (2017) 

Kulcsszavak: causes of dyslexia, guidelines, skill development, differentiating 

Speciális módszertani segédanyag mindazoknak, akik diszlexiás tanulókat oktatnak. A tartalomból: 

a diszlexia oka, nyelvi tényezők a diszlexiás tanulók nyelvtanításában, irányelvek és útmutatók,  

a szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek fejlesztése, angol nyelvi tesztelési technikák. 

Külön feladatok elérhetők az alábbi linken: www.oup.com/elt/teacher/supportingdyslexia 

Marie Delaney: Special Educational Needs, OUP (2016) 

Kulcsszavak: students with special needs, inclusive teaching, differentiation, strategies 

Valamennyi tanuló számára hasznos az inkluzív tanulási környezet, ahol a különbözőségek előnyt 

jelentenek. Praktikus lista található a könyvben, amelynek alapján beazonosítható a speciális neve-

lési igényű tanuló. Tartalmaz továbbá tanítási ötleteket és módszereket, amelyek a gyakorlatban 

megvalósíthatók. 

Edmund Dudley – Osváth Erika: Mixed-Ability Teaching, OUP (2016) 

Kulcsszavak: inclusive teaching, SEN, differentiation, experience through learning 

(Elérhető e-book változatban is.) 

A könyv bemutatja, hogyan teremtsünk pozitív osztálytermi légkört, amely minden diák számára 

megfelelő támogatást és kihívást nyújt. Praktikus ötleteket ad a csoportbontásra, a különböző 

készségfejlesztő feladatokba való bevonásra. Tanulóközpontú megközelítést nyújt a mérésekben és 

tesztelésekben, ahol az osztályozás és a tanulás egyszerre valósul meg.  

Kontráné Hegybíró Edit, Dóczi-Vámos Gabriella, Kálmos Boglárka: Diszlexiával angolul. 
Akadémia Kiadó, 2017 – Gyakorlati útmutató tanároknak 

Kulcsszavak: SNI, diszlexia, inkluzív oktatás, bevált feladatok 

„A könyv azoknak a nyelvtanároknak szól, akik a diszlexiás tanulókkal is eredményesen szeret-

nének foglalkozni az angolórán. Azoknak, akik vallják, hogy a diszlexiás diákok számára nem a 

felmentés a megoldás, mert nekik is szükségük van használható nyelvtudásra az életben való 

boldogulásukhoz. Azoknak, akik módszertani ismereteik bővítésével és gazdagításával fel 

szeretnének készülni a diszlexiások nyelvtanítására. 

A kötet rövid, lényegre törő elméleti alapozást, részletes, ötletgazdag módszertani útmutatót és 

kidolgozott, közvetlenül használható és adaptálható, gyakorlatban kipróbált feladatokat nyújt a 

nyelvtanárok számára.” (a szerzők előszavából) 

  

http://www.oup.com/elt/teacher/supportingdyslexia?cc=hu&selLanguage=hu&mode=hub
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Interneten elérhető és internetes módszertani források 

Tehetséggondozás 

Somló Katalin: Módszertani ötletek és tanácsok tehetséggondozó nyelvtanároknak 

Kulcsszavak: tehetséggondozás, motiválás, differenciálás, személyre szabott feladatok, kreatív írás, online 
feladatok, projektmódszer 

www.tehetseghalo.hu/data/cms131158/ModszertaniKiadvanyok_3_Somlo_Digital.pdf 

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet ingyenes kiadványa, 2011.  

„E módszertani füzet anyagát azzal a szándékkal állítottam össze, hogy megkönnyítsem azon 

kollégáim dolgát, akik a nyelvtanulás terén tehetségesnek mutatkozó tanulókkal foglalkoznak. 

Kinek szól tehát? Természetesen mindenkinek! Lelki szemeim előtt most, persze, feldereng az a 

savanyú mosoly, amely erre a mondatra egyes pedagógus sorstársaim arcán megjelenik. „Még hogy 

tehetségek, amikor ezeknek még a tárgyesetet sem lehet megtanítani!” Nos, az én iskolámban is 

hosszú évek óta működik, hol nyíltan, hol rejtve, hátránykompenzációs program. Mindig vannak 

olyan osztályok, amelyekben akár valamilyen neveléselméleti meggondolás alapján összegyűjtik a 

tanulási nehézségekkel küzdő és/vagy magatartás-zavaros vagy egyszerűen csak alulmotivált 

gyerekeket, akár spontán módon jönnek össze a „problémás” gyerekek, és akkor nekiállunk 

„hátránykompenzálni” – többnyire mérsékelt sikerrel. Már az is szép eredménynek számít, ha egy 

harmincas osztályból sikerül a felét leérettségiztetni. Tehetnénk mást is? Hát hogyne! Például 

tudományosan megalapozott módszerekkel feltárhatnánk a bennük rejlő pozitív képességeket – 

nevezzük akár tehetségnek –, majd kiaknázhatnánk azokat. Mert mi is a tehetséggondozás? Sokszor 

nem más, mint a hátránykompenzálás fordítottja: ugyanazok a tanulók a tárgyai (vagy inkább 

alanyai), csak a hangsúlyok kerülnek máshová.” (a szerző előszava) 

Tóth Éva: IKT az angolórán: hogyan tegyük színesebbé az angol nyelv tanítását 

Kulcsszavak: online feladatok, differenciálás, készségfejlesztés, tanulói anatómia, önellenőrzés, társtanítás, 
tanár mentorszerepben 

http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap_15.html 

A szerző azokat az internetes alkalmazásokat osztja meg kollégáival, amelyek könnyebbé tehetik az 

oktató munkát, mindamellett a tanári kompetenciákat is fejleszti. Nem a régi tanítási módszerek 

elhagyásáról van szó, hanem, hogy a régi dolgokat új köntösben tálaljuk a diákoknak. A tanul-

mányban a tanári gyakorlatban használt weboldalakat, szoftvereket mutatja be a szerző, melyek 

könnyebbé teszik a tanárok munkáját és élvezetesebbé a diákoknak a tanulást. 

Kutatások 

Petneki Katalin: Az idegen nyelvtanítás helyzete és fejlesztési feladatai (2009) 

Kulcsszavak: reprezentatív mérés, esélyegyenlőség, hatékonyság, távlati célok 

http://ofi.hu/az-idegen-nyelv-tanitasanak-helyzete-es-fejlesztesi-feladatai-0  

Szenes Eszter: A kommunikáció tanítása az angol nyelvi órákon (2009) 

Kulcsszavak: osztálytermi kutatás, kommunikáció fajtái, következtetések a szaktanári gyakorlatra vonatkozóan 

http://ofi.hu/tudastar/kommunikacio-tanitasa 

http://www.tehetseghalo.hu/data/cms131158/ModszertaniKiadvanyok_3_Somlo_Digital.pdf
http://www.tehetseghalo.hu/data/cms131158/ModszertaniKiadvanyok_3_Somlo_Digital.pdf
http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap_15.html
http://ofi.hu/az-idegen-nyelv-tanitasanak-helyzete-es-fejlesztesi-feladatai-0
http://ofi.hu/tudastar/kommunikacio-tanitasa
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Idegen nyelvi kompetenciamérések 

Kulcsszavak: angol nyelvi kompetencia, négy alapkészség, fejlesztendő területek 

https://www.oktatas.hu/kereses?search=idegen+nyelvi+m%C3%A9r%C3%A9s 

2015-től az idegen nyelvi kompetenciamérések feladatai, megoldásai, a tapasztalatok eredményei a 

6. és 8. évfolyamokon. 

Vizsgálat a köznevelésben folyó idegennyelv-oktatás kereteiről és hatékonyságáról 

Kutatási jelentés (2018) Szerkesztette: Dr. Öveges Enikő és dr. Csizér Kata 

Kulcsszavak: szaktanácsadói látogatások, hatékonyság osztálytermi oktatás, attitűdök, eredmények 
értékelése, reprezentatív kutatás 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/nyelvoktatas_kutatasi_jelentes_2018.pdf 

Az idegen nyelvek oktatásának fejlesztését célzó kutatást 2017 novemberétől kezdődően az EMMI 

megbízásából az Oktatási Hivatal az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóinak bevonásával 170 

köznevelési intézmény részvételével valósította meg. A kutatás célja, hogy az idegennyelv-oktatás 

hatékonyságának fejlesztése érdekében az oktatásirányítás pontos képet kapjon a köznevelésben 

folyó nyelvoktatás tartalmi és szervezési kereteiről, a nyelvtanulás osztálytermi folyamatairól, 

valamint a nyelvtanárok, a tanulók és az intézmények attitűdjei. 

Kétyi András: A digitalis hype-on túl – a 21. századi tanár digitális eszköztára (2017) 

Kulcsszavak: digitális pedagógia, digitális eszközök, IKT-eszközök, idegen nyelv, készségfejlesztés 

https://uni-bge.hu/Root/Sites/BGF/Kutatasi-tevekenyseg/Folyoiratok_kiadvanyok/Prosperitas-
folyoirat/Tartalom/2017/2017-IV/dokumentumok/57_80_oldal.pdf 

A 21. századi tanár digitális eszköztára címmel végzett kutatási eredmények feltárása és a kihívások 

bemutatása. 

Mi a baj a nyelvoktatással? (2016) 

Kulcsszavak: kutatás és felmérés, kihívások 

http://nyelvtudasert.hu/cms/data/uploads/konferencia_201603_tanulmanykotet.pdf 

Mi a baj a nyelvoktatással? – címmel megrendezett konferencia összefoglalója (2016-os adatok) 

A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanításának kérdései 

Kulcsszavak: multimédia, tanulásban akadályozott tanulók, nevelési igény 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag 

A_tanulasban_akadalyozott_gyermekek_idegen_nyelvtanitasanak_kerdesei_teljes/ 

Az idegen nyelvi multimédiás tananyagok használata során megfigyelhető, hogy a tanulók hallási 

észlelési gyengeségét vizuális memóriájuk kompenzálja. A digitális játék alapú tanulás egyik fontos 

területe a képességfejlesztés, mely mellett számos pedagógiai pszichológiai, tanulás-módszertani 

érvet lehet felsorakoztatni. 

Egyéb online források 

Honegger, Arthur: A tehetség nem más, mint az újrakezdés bátorsága 

Kulcsszavak: kétszintű angol érettségi módszertana 

http://www.konyvonline.hu/index.php?lap=konyvek/lista&cat_id=16 

https://www.oktatas.hu/kereses?search=idegen+nyelvi+m%C3%A9r%C3%A9s
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/nyelvoktatas_kutatasi_jelentes_2018.pdf
https://uni-bge.hu/Root/Sites/BGF/Kutatasi-tevekenyseg/Folyoiratok_kiadvanyok/Prosperitas-folyoirat/Tartalom/2017/2017-IV/dokumentumok/57_80_oldal.pdf
https://uni-bge.hu/Root/Sites/BGF/Kutatasi-tevekenyseg/Folyoiratok_kiadvanyok/Prosperitas-folyoirat/Tartalom/2017/2017-IV/dokumentumok/57_80_oldal.pdf
http://nyelvtudasert.hu/cms/data/uploads/konferencia_201603_tanulmanykotet.pdf
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyagA_tanulasban_akadalyozott_gyermekek_idegen_nyelvtanitasanak_kerdesei_teljes/
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyagA_tanulasban_akadalyozott_gyermekek_idegen_nyelvtanitasanak_kerdesei_teljes/
http://www.konyvonline.hu/index.php?lap=konyvek/lista&cat_id=16
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Online módszertani források szaktanároknak (British Council) 

Kulcsszavak: értékelés, önértékelés, 21. századi készségek, digitális írástudás, készségfejlesztés 

http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-teens/articles?_ga=2.178391204.1207596622.1542194123-
1080859832.1505236814 

Online végezhető akkreditált kurzusok a British Council ajánlásával 

Nádori Gergely és Prievara Tibor: KT módszertani kézikönyv az infokommunikációs 

eszközök tanórai használatához (2012) 

Kulcsszavak: lehetőségek a továbbképzéshez, online kurzusokhoz, módszertani alapú megközelítések 

http://www.teachingenglish.org.uk/?_ga=2.186187817.1207596622.1542194123-1080859832.1505236814  

Letölthető IKT módszertan könyv óravázlatokkal 

Kulcsszavak: óravázlat, digitális technikák, osztálytermi gyakorlat 

http://tanarblog.hu/letoelthet-tananyagok/3192-ikt-modszertan-letoelthet-modszer-tankoenyv 

Az Erasmus Program jó gyakorlat keretében kidolgozott és összegyűjtött ötletek és linkek 
gyűjteménye a Budapest X. kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium honlapján 

Kulcsszavak: segédanyagok, módszertani ötletek, linkgyűjtemény 

http://www.zmg.hu/erasmus/ka1/linkek.html  

FluentU English Educator blog 

Kulcsszavak: szakirodalmi linkgyűjtemény, készségfejlesztés, ajánlások 

https://www.fluentu.com/blog/educator-english/teach-english-books/ 

Waylink English 

Resources, information and exercises for international students and teachers in English 

Kulcsszavak: online és nyomtatott módszertan ajánlásokkal 

http://www.waylink-english.co.uk/books-teaching-methodology 

ESL Lounge 

Digitális fejlesztésű feladatok, szakirodalmi ajánlások 

Kulcsszavak: szakirodalom a készségek fejlesztéséhez 

http://www.esl-lounge.com/eslbooks.php 

“Grow your mind” – IKT az idegennyelv-oktatásban – jó gyakorlat! (2017) Modern Iskola 

Kulcsszavak: IKT, online tananyag, applikáció, motiváció, készségfejlesztés 

https://www.moderniskola.hu/2017/05/growyour-mind-ikt-az-idegen-nyelvoktatasban/ 

Korszerű online tananyagok és applikációk használata a tanórán. Mi, mire és hogyan használható a 

következő applikációk közül: English Kids, Quizlet, Fun Easy learn, Duolingo, YEROPAN, Memrise. 

http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-teens/articles?_ga=2.178391204.1207596622.1542194123-1080859832.1505236814
http://www.teachingenglish.org.uk/teaching-teens/articles?_ga=2.178391204.1207596622.1542194123-1080859832.1505236814
http://www.teachingenglish.org.uk/?_ga=2.186187817.1207596622.1542194123-1080859832.1505236814
http://tanarblog.hu/letoelthet-tananyagok/3192-ikt-modszertan-letoelthet-modszer-tankoenyv
http://www.zmg.hu/erasmus/ka1/linkek.html
https://www.fluentu.com/blog/educator-english/teach-english-books/
http://www.waylink-english.co.uk/books-teaching-methodology
http://www.esl-lounge.com/eslbooks.php
https://www.moderniskola.hu/2017/05/growyour-mind-ikt-az-idegen-nyelvoktatasban/
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Nádori Gergely és Prievara Tibor: IKT kiskáté, Módszertani kézikönyv gyakorló 
nyelvtanároknak, 100 pedagógiai szituáció 100 IKT megoldás (2011) 

Kulcsszavak: IKT, online, alkalmazás, feladatleírás 

http://mek.oszk.hu/15900/15961/15961.pdf 

100 pedagógiai szituációban alkalmazható 100 IKT megoldás az IKT-vel ismerkedő vagy felhasz-

nálói tudással rendelkező nyelvtanároknak. 

Digitális eszköztár az angol nyelv oktatásához (2010) 

Kulcsszavak: digitális eszköztár, online feladatok, linkgyűjtemény, módszertani ajánlások 

http://ikt.ofi.hu/ikt/wp-content/uploads/hasznos_linkek.pdf  

Digitális eszköztár az angol nyelv oktatásához módszertani ajánlásokkal. Az angol nyelvre vonat-

kozó ajánlások a 7-9. oldalon találhatók. 

Általános módszertan 

James J. Asher: Learning Another Language through Actions (1977)  

Kulcsszavak: total physical response, learning through experience, activity 

Amazon.com, pdf változatban letölthető! Asher a TPR (Total Physical Response) alapítója, amelynek 

lényege, hogy az angoltanítás gyorsabban és hatékonyabban történjen mozgáson alapuló, 

valamennyi érzékszervre ható stratégiával, a tanulók számára élményszerűvé téve a tanulást. 

Jill Hadfield: Intermediate Communication Games, Longman 

Kulcsszavak: intermediate, communication games, skill development, all skills, photocopiable, worksheets 

A letölthető formátumban található módszertani feladatok támogatják a tanulók önálló tanulását és a 

csoportmunkát. valamennyi feladathoz módszertani útmutatók és feldolgozási javaslat található a 

szaktanárok számára. 

Jeremy Harmer: The Practice of English Language Teaching, Pearson Education 

Kulcsszavak: syllabus, lesson plan, teachers and learners, psychology in the classroom  

Elsősorban kezdő angol nyelvtanárok számára ajánlható módszertani alapkönyv, amely tanmeneteket 

és óravázlatokat is tartalmaz 

Tricia Hedge: Teaching and Learning in the Language Classroom, OUP 

Kulcsszavak: psychology and attitude, brain work, bibliography 

Ez az általános módszertani kézikönyv olyan nyelvtanároknak nyújt segítséget, akik fejlődni szeret-

nének szakmájukban, ugyanakkor vázolja az előforduló problémákat és lehetőségeket. Valamennyi 

fejezet gazdag illusztrációs anyagot tartalmaz módszertani ötletekkel és ajánlott szakirodalommal. 

Diane Larsen-Freeman: Techniques and Principles in Language Teaching, OUP 

Kulcsszavak: methodology, skill development, teacher and student, foreign language acquisition 

Átdolgozott, modernizált kiadás, amely az angol nyelvtanítás módszertanába vezeti be az érdek-

lődőt, az egyes módszerek részletes ismertetésével. A kezdő nyelvtanárok számára gyakorlati, 

lépésről-lépésre történő, a tanári gyakorlatban alkalmazható tanítási ötleteket ad. 

http://mek.oszk.hu/15900/15961/15961.pdf
http://ikt.ofi.hu/ikt/wp-content/uploads/hasznos_linkek.pdf
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Tony Lynch: Communication in the Language Classroom, OUP 

Kulcsszavak: classroom-based teaching, practical tips, communication, four skills 

A könyv azt vizsgálja, hogyan kommunikálnak a tanulók az osztályteremben, valamint tanácsot ad a 

nyelvtanárok számára, hogyan tegyék a kölcsönös kommunikációt hatékonyabbá és eredményesebbé 

a nyelvtanulás szempontjából. A kutatási eredményekkel alátámasztott illusztrációk betekintést adnak 

a valóságban előforduló interakciókra és gyakorlati tanácsokat adnak arra vonatkozóan, hogyan 

állítsunk össze a négy alapkészség fejlesztésére alkalmazható kommunikatív feladatokat. 

Major Éva – Medgyes Péter: A nyelvtanár – A nyelvtanítás módszertana. Corvina Kiadó, 2004 

Kulcsszavak: készségfejlesztés, tanári szerep, módszertani ötletek, nem anyanyelvi tanár 

Aktualizált, új kiadás a nyelvtanítás minden fontos kérdésköréről, a legfontosabb szakirodalom 

feltüntetésével, feladatgyűjteménnyel és megoldásokkal. 

David Peterson: Reading English News on the Internet: A Guide to Connectors, Verbs, 
Expressions and Vocabulary for the ESL Student, Longman 

Kulcsszavak: ESL teaching with online news, vocabulary 

A könyv címe önmagáért beszél. Elsősorban középhaladók és haladók számára ajánlott módszertani 

ötletek, tananyagok és óratervek az online hírek feldolgozásához. (Amazon.com-on is elérhető.) 

Dave Willis and Jane Willis: Doing Task-based Teaching, OUP 

Kulcsszavak: task-based learning, task-bank 

A könyvben valamennyi nyelvtanuló számára hasznos, írott és beszélt nyelvhez kapcsolódó gyakor-

latok találhatók, amelyeket világszerte elismert angol nyelvtanárok használnak a feladatközpontú 

angol nyelvtanítás elemeinek alkalmazásával. 

Jane Willis: Teaching English through English, Longman 

Kulcsszavak: classroom situations, building confidence, creating a lesson plan, four skills 

A könyv az angoltanítás gyakorlat-technikai problémáira reagálva útmutatást és segítséget nyújt a 

nyelvtanároknak különböző osztálytermi szituációkban. Hogyan kell bemutatni, gyakorolni és 

megerősíteni az órán tanultakat? A könyv módszertani útmutatásokat adva foglalkozik a négy alap-

készség fejlesztésével is. 

Digitális technikák a nyelvtanulásban 

Shaun Wilden: Mobile Learning, OUP 

Kulcsszavak: mobile apps, life-like experience, learning by doing, classroom activities 

A könyv mindazoknak a nyelvtanároknak szól, akik a mobilt az óra részéve kívánják tenni. 

Praktikus ötleteket nyújt az osztálytermi felhasználáshoz. 

Gordon Lewis: Learning Technology, OUP 

Kulcsszavak: technical integration, online tasks, creating your task bank, methodology tips 

Hogyan tudjuk áthidalni az űrt az analóg osztálytermi tanítás és a digitális világ között? A könyv a 

technológiai integráció kereteit alapozza meg az idegen nyelv tanításában. A könyv kiegészítő 

módszertani eszközöket is tartalmaz. 
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Nyelvtanítás kisgyermekeknek 

Gordon Lewis – Günther Bedson: Games for Children OUP (e-book) 

Kulcsszavak: young learners, activities, games, learning through experience, TPR 

4 és 11 éves korú gyermekek számára készült az új, élvezetes nyelvi játékgyűjtemény. 

Chris Morton: TEFL Flashcard Games for Young learners, Amazon.com, ebook változatban 

Kulcsszavak: flashcards, pair-and group work, young learners 

A kisgyermekek számára készült szemléltető kártya gyűjtemény vizuálisan erősíti az angol nyelv 

elsajátítását a szókincs, a kiejtés, a vizuális felismerés és a nyelvtan tanításának területén.  

Rhonda Oliver – Jenefer Philp: Focus on Oral Interaction, OUP 

Kulcsszavak: oral skills, topics, pair- and group work, peer teaching 

A könyv az idegen nyelv tanításában alkalmazható szóbeli interakciókat helyezi középpontba az 

iskoláskorú korosztály számára. 

Annamaria Pinter: Teaching Young Language Learners, OUP 

Kulcsszavak: young learners, games, peer teaching, TPR, age relevance, planning and organization 

A könyv átdolgozott második kiadása általános és olvasmányos bevezetést nyújt a kisgyermekek 

nyelvoktatásába. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, az anyanyelvi és az idegen nyelvi 

elsajátítást, a készségfejlesztést, a szókincs és a nyelvtan tanítását, a tananyag-tervezést és az 

osztálytermi szervezési készségeket. 
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