4 féléves olasz nyelv és kultúra tanára mesterképzési szak
felvételi követelményei

(főiskolai/egyetemi tanári szakképzettséggel újabb tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló tanári mesterképzés)
I.

Írásbeli szakasz: 25 pont
2017. február 15-ig a következő dokumentumokat kérjük eljuttatni a
Tanárképző Központ részére a felvi.hu-n keresztül.
a.) motivációs levél. A levél terjedelme 1-2 gépelt oldal, és tartalmaznia kell a
tanári pálya választásának indokait, a saját leendő pályájával kapcsolatos
elképzeléseket, terveket és az esetleges múltbeli pedagógiai vagy neveléssel
kapcsolatos, személyesen átélt, értelmezett tapasztalatokat. Ez utóbbiak a
személyes életúttól függően lehetnek a korábbi képzések során vagy a tanári
pályán (iskolában, iskolán kívül) szerzett tapasztalatok.
b.) szakmai önéletrajz

II.

Szóbeli felvételi vizsga: 50 pont
A szóbeli felvételi vizsgák időpontjáról és helyszínéről a Tanárképző Központ
emailben értesíti a felvételizőket.
A vizsga részei
1. Beszélgetés az olaszul megírt és a jelentkezési lappal együtt előzetesen benyújtott
motivációs levél alapján. A szóbeli vizsgán a motivációs levélben megfogalmazott
gondolatok kapcsán lezajló beszélgetéssel a jelentkező nyelvi szintjéről is tájékozódni
kívánunk.
2. Beszélgetés egy néhány bekezdés hosszúságú, az olasz művelődés/országismeret
tárgyköréhez kapcsolódó olasz nyelvű idézetről. Az idézetek gyűjteménye előre
megtalálható lesz az olasz.elte.hu honlapon. A beszélgetésre az előzetes szakos
tanulmányok során megismert szakirodalomból vagy az alábbi ajánlott művekből
lehet:
- Alberto Asor Rosa: Sintesi di storia della letteratura italiana. La Nuova Italia,
Firenze 1986.
- Gian Piero Brunetta, Cent'anni di cinema italiano, Laterza, Roma-Bari, 1991.
- André Chastel: Itália művészete, Corvina, 1973.
- L'Italia, oggi: Musica, cinema, moda, costume e varia umanità di un paese non
più antico, a cura di Roberto Fedi, Laura Lepri, Perugia , Guerra, 1999.
- Pándi Marianne: Az olasz zene története I-II, Zeneműkaidó, 1960.
- Silvano Pezzetta, Il grande libro delle regioni d'Italia, Milano, Mondadori, 2005.
- Massimo Salvadori – Rinaldo Comba: Corso di storia, I–III, Torino 1995.
- Péter Sárközy: Letteratura ungherese – Letteratura italiana. Momenti e problemi
dei rapporti letterari italo-ungheresi, Sovera 1997.
3. Beszélgetés/véleménynyilvánítás egy néhány bekezdés hosszúságú, a
nyelvpedagógia tárgyköréhez kapcsolódó olasz nyelvű idézetről. Az idézetek
gyűjteménye előre megtalálható lesz a http://olasz.elte.hu/ honlapon.
A beszélgetéshez
- Mezzadri, M.: I ferri del mestiere Guerra-Soleil, 2003 c. művet,

- legalább egy olasznyelvet tanító kurzuskönyv alapos szerkezeti és tartalmi
ismeretét ajánljuk. Az ajánlott szakirodalom fellelhetőségéről az ELTE Olasz
Tanszékének könyvtárában kaphat felvilágosítást.

