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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/DNJ1dm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: A német mint idegen nyelv didaktikája 1

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A szeminárium értékelése a következő összetevőkből adódik össze:
- aktív részvétel a szemináriumokon,
- egy minta óravázlat kidolgozása,
- a kiválasztott szakirodalom írásbeli feldolgozása szemináriumi dolgozat formájában és a munka
egy részének szóbeli bemutatása.
A minta óravázlat értékelése a következő összetevőkből áll:
- a didaktikai kurzusokból származó ismeretek alkalmazása a tanulmányokon belül,
- a tanítási gyakorlatból származó saját tapasztalatok beépítése,
- a tananyagokkal való aktív munka képessége.
A szemináriumi dolgozat és bemutatásának értékelése a következő összetevőkből adódik össze:
- szakirodalmi áttekintés; különösen egy tudományos szöveg kritikus olvasásának, majd
megvitatásának képességét, valamint a tudományos források hatékony keresésének és aktív
felhasználásának képességét értékelik,
- írásbeli és szóbeli érvelés,
- szöveg és beszéd strukturálása, saját vélemény megfogalmazása, világos, hatékony bekezdések
írása,
- a tudományos írás etikájának elsajátítása.
A folyamatos / záró értékelés súlyozása: aktív részvétel 10%, minta óravázlat 40%, szemináriumi
dolgozat 50%. Az értékelés a SJE tanulmányi szabályzatának megfelelően történik, azaz
az A (kiváló) osztályzat megszerzéséhez a hallgatónak legalább 90%-ot, a B osztályzat
megszerzéséhez 80%-ot, a C osztályzat megszerzéséhez legalább 70%-ot, a D osztályzat
megszerzéséhez 60%-ot, az E osztályzat megszerzéséhez legalább 50%-ot kell elérnie. Az a
hallgató, aki 50%-nál kevesebb pontot ér el, FX osztályzatot kap.
Teljes tanulmányi terhelés: 100 óra, ebből:
- szemináriumokon való részvétel 26 óra
- felkészülés a szemináriumokra 20 óra
- írásbeli feladatok elkészítése 25 óra
- szemináriumi munka előkészítése 29 óra



Oldal: 3

Oktatási eredmények:
A hallgatók áttekintést kapnak a német nyelv alapiskolai oktatásának sajátosságairól.
Tudás: A kurzust teljesítő hallgatók képesek átfogóan meghatározni az idegennyelv-tanulási
folyamatot, azonosítani az idegennyelv-tanulási folyamatot befolyásoló tényezőket az
alapiskolában és elmagyarázni azok jelentőségét a tanulás előrehaladásában, eligazodni az
idegennyelv-tanításban a múltban és napjainkban alkalmazott megközelítésekben, ismerni a
német mint idegen nyelv alapiskolai oktatásának formáit és módszereit az életkori és szintbeli
sajátosságok figyelembevételével, azonosítani a tanulói teljesítmény értékelésének megfelelő
eljárásait.
Képességek: A kurzust teljesítő hallgatók képesek megtervezni a tanítási folyamatot az
általános iskolai célkitűzésekkel összhangban, módosítani a tananyagot a különböző tanulási
preferenciák igényeinek megfelelően, elemezni a tananyagokat és azonosítani a lehetséges szűk
keresztmetszeteket, megtervezni az új technológiák alkalmazását a német mint idegen nyelv
tanításában, megfelelő eljárásokat választani a visszajelzés adására és az alapiskolás tanulók
értékelésére.
Kompetenciák: A kurzust teljesítő hallgatók képesek önálló és független döntéseket hozni
saját fejlődésükkel kapcsolatban. Képesek ismereteiket érthetően előadni, véleményüket
megfelelően alátámasztani és a kritikára konstruktívan reagálni. Képesek kritikusan reflektálni
saját gyakorlatukra, és kezdeményezően megoldást találni a feltárt problémákra, valamint
képesek együttműködni kollégáikkal, és visszajelzést adni teljesítményükről. Képesek a
tananyag tartalmának analitikus értékelésére és következtetések levonására a saját pedagógiai
tevékenységhez az osztályteremben.

Tantárgy vázlata:
A kurzus az idegen nyelvek didaktikájának elméleti és gyakorlati pedagógiai-pszichológiai
aspektusaira összpontosít, hogy a hallgatókat átfogóan felkészítse a német mint idegen nyelv
tanítási folyamatának hatékonyságát meghatározó tényezők komplexitására a modern korban.
1. Az idegennyelv-tanítás elméletének alapjai a német nyelv tekintetében
2. Az idegennyelv-tanulási folyamatot befolyásoló tényezők
3. A nyelvelsajátítás elméletei
4. Modern megközelítések a német nyelv tanításához
5. A tanár és a tanuló személyisége, mint befolyásoló tényezők a német nyelv tanítása során
6. A tanulás típusai és stílusai
7. Interakció a német nyelvi órán
8. Módszerek és stratégiák a német nyelv differenciált tanításához
9. Tankönyvek használata, szövegek használata a német nyelvi osztályteremben
10. A gyakorlatok és feladatok tipológiája a német nyelv oktatásában
11. A német nyelvi óra irányítása
12. Modern technológiák a német nyelv oktatásában

Szakirodalom:
BAUSCH:, K.R. (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Stuttgart: UTB, 2003.
DALHAUS, B.: Fertigkeit Hörverstehen. München: Langenscheidt, 1995.
FEDÁKOVÁ, K.: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung in die Fachdidaktik und –
methodik. 2015
HELBIG, G./GÖTZE, L./HENRICI, G./KRUMM, H-J. (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache.
Berlin (HSK; 19.1-2), 2001.
KAST, B.: Fertigkeit Schreiben. München: Langenscheidt, 1995.
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NEUF-MÜNKEL, G./ ROLAND, R.: Fertigkeit Sprechen. München: Langenscheidt, 1994.
NEUNER, G./HUNFELD, H.: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. München:
Langenscheidt, 1993.
WESTHOFF, G.: Fertigkeit Lesen. München: Langenscheidt, 1997.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.07.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/DNJ2dm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: A német mint idegen nyelv didaktikája 2

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A szeminárium értékelése a következő összetevőkből adódik össze:
- aktív részvétel a szemináriumokon,
- tanítási óra egy részének bemutatása (microteaching),
- a kijelölt téma írásbeli kidolgozása (a tananyag tartalmi elemzése) szemináriumi dolgozat
formájában és a munka egy részének szóbeli bemutatása.
A microteaching értékelése a következő összetevőkből áll:
- a didaktikai kurzusokból származó ismeretek alkalmazása a tanulmányokon belül,
- a tanítási gyakorlatból származó saját tapasztalatok beépítése,
- a tananyagokkal való aktív munka képessége,
A szemináriumi dolgozat és bemutatásának értékelése a következő összetevőkből adódik össze:
- szakirodalmi áttekintés; különösen egy tudományos szöveg kritikus olvasásának, majd
megvitatásának képességét, valamint a tudományos források hatékony keresésének és aktív
felhasználásának képességét értékelik,
- a tudás megvalósítása a tananyagok elemzése terén,
- írásbeli és szóbeli érvelés,
- szöveg és beszéd strukturálása, saját vélemény megfogalmazása, világos, hatékony bekezdések
írása,
- a tudományos írás etikájának elsajátítása.
A folyamatos / záró értékelés súlyozása: aktív részvétel 10%, microteaching 40%, szemináriumi
dolgozat 50%. Az értékelés a SJE tanulmányi szabályzatának megfelelően történik, azaz
az A (kiváló) osztályzat megszerzéséhez a hallgatónak legalább 90%-ot, a B osztályzat
megszerzéséhez 80%-ot, a C osztályzat megszerzéséhez legalább 70%-ot, a D osztályzat
megszerzéséhez 60%-ot, az E osztályzat megszerzéséhez legalább 50%-ot kell elérnie. Az a
hallgató, aki 50%-nál kevesebb pontot ér el, FX osztályzatot kap.
Teljes tanulmányi terhelés: 100 óra, ebből:
- szemináriumokon való részvétel 26 óra
- felkészülés a szemináriumokra 20 óra
- írásbeli feladatok elkészítése 25 óra
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- szemináriumi munka előkészítése 29 óra

Oktatási eredmények:
A hallgatók áttekintést kapnak a német nyelv középiskolai oktatásának sajátosságairól.
Tudás: A kurzust teljesítő hallgatók képesek átfogóan meghatározni az idegennyelv-tanulási
folyamatot, azonosítani az idegennyelv-tanulási folyamatot befolyásoló tényezőket a
középiskolában és elmagyarázni azok jelentőségét a tanulás előrehaladásában, eligazodni az
idegennyelv-tanításban a múltban és napjainkban alkalmazott megközelítésekben, ismerni a
német mint idegen nyelv középiskolai oktatásának formáit és módszereit az életkori és szintbeli
sajátosságok figyelembevételével, azonosítani a tanulói teljesítmény értékelésének megfelelő
eljárásait. Átfogó szakmai és módszertani ismeretekkel rendelkezik az idegennyelv-oktatás
területén, és képes ezeket az általános pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel integrálni,
valamint multidiszciplináris kontextusban alkalmazni.
Képességek: A kurzust teljesítő hallgatók képesek a középiskolai célkitűzésekkel összhangban
megtervezni az oktatási folyamatot, módosítani az oktatási anyagot a különböző tanulási
preferenciák igényeinek megfelelően, elemezni az oktatási anyagokat, és azonosítani a lehetséges
problémás pontokat. Képesek a megfelelő és adekvát megközelítés kiválasztására, önállóan
megoldani, valamint kreatívan és rugalmasan reagálni a középiskolai idegennyelv-oktatás során
felmerülő helyzetekre. Képesek a modern oktatási segédeszközök, köztük a modern technológiák
használatára, valamint az online platformok számára tanórákat tervezni. Képesek megfelelő és
hatékony eljárásokat alkalmazni a tanulók teljesítményének értékelésére, és képes más tanulókat
is bevonni az értékelésbe, valamint lehetővé teszik a tanulók önértékelését.
Kompetenciák: A kurzust teljesítő hallgatók képesek önálló és független döntéseket hozni
saját fejlődésükkel kapcsolatban. Képesek ismereteiket érthetően előadni, véleményüket
megfelelően alátámasztani és a kritikára konstruktívan reagálni. Képesek kritikusan reflektálni
saját gyakorlatukra, és kezdeményezően megoldást találni a feltárt problémákra, valamint
képesek együttműködni kollégáikkal, és visszajelzést adni teljesítményükről. Képesek a
tananyag tartalmának analitikus értékelésére és következtetések levonására a saját pedagógiai
tevékenységhez az osztályteremben. Képesek pedagógiai kutatást végezni az osztályteremben,
értékelni és bemutatni az eredményeket, valamint megoldást javasolni a vizsgált problémára az
idegennyelv-oktatás területén.

Tantárgy vázlata:
1. A német nyelv tanításának sajátosságai az általános iskolában
2. A német nyelv tanításának sajátosságai a középiskolában
3. A receptív nyelvi készségek tanítása
4. A produktív nyelvi készségek tanítása
5. Szókincs tanítása
6. Nyelvtan tanítása
7. Interakció a német nyelvi órán
8. Az értékelési folyamat sajátosságai az általános iskolában
9. Az értékelési folyamat sajátosságai a középiskolában
10. Oktatási anyagok az általános iskolák számára
11. Oktatási anyagok a középiskolák számára
12. A német nyelv oktatásának sajátosságai az online térben

Szakirodalom:
BAUSCH:, K.R. (Hrsg.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Stuttgart: UTB, 2003.
DALHAUS, B.: Fertigkeit Hörverstehen. München: Langenscheidt, 1995.
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FEDÁKOVÁ, K.: Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung in die Fachdidaktik und –
methodik. 2015
HELBIG, G./GÖTZE, L./HENRICI, G./KRUMM, H-J. (Hrsg.): Deutsch als Fremdsprache.
Berlin (HSK; 19.1-2), 2001.
KAST, B.: Fertigkeit Schreiben. München: Langenscheidt, 1995.
NEUF-MÜNKEL, G./ ROLAND, R.: Fertigkeit Sprechen. München: Langenscheidt, 1994.
NEUNER, G./HUNFELD, H.: Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. München:
Langenscheidt, 1993.
WESTHOFF, G.: Fertigkeit Lesen. München: Langenscheidt, 1997.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.07.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/SNJdm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: Aktuális trendek a mai német nyelvben

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A félév során a hallgató szemináriumi munkát készít, azt a szeminárium keretében bemutatja,
majd leadja, a munka min. terjedelme 8 000 leütés (a végső jegy 60%-a). A vizsgaidőszakban
kollokvium formájában szóbeli vizsgát tesz (a végső értékelés 40%-a). A szóbeli vizsga
keretében különösen a következők kerülnek kiértékelésre:
- szóbeli érvelés,
- a válasz felépítése, saját vélemény megfogalmazása,
- a tudományos etika alapelveinek elsajátítása és aktív részvétel az órákon.
A szeminárium értékelése a következő összetevőkből adódik össze:
- aktív részvétel az órákon,
- a kijelölt téma írásbeli kidolgozása és bemutatása, különösen:
- az akadémiai források hatékony felkutatásának és az azokkal való aktív munkának a képessége,
- írásbeli és szóbeli érvelés,
- szöveg és beszéd strukturálása, saját vélemény megfogalmazása, világos, hatékony bekezdések
írása,
- a tudományos írás etikájának elsajátítása.
A végső értékelés a szóbeli vizsga jegyének (a jegy 40%-a), a szemináriumi dolgozat jegyének
(a végső jegy 50%-a) és az aktív részvétel jegyének (a végső jegy 10%-a) átlagából kerül
kiszámításra. Az értékelés a SJE tanulmányi szabályzatának megfelelően történik, azaz
az A (kiváló) osztályzat megszerzéséhez a hallgatónak legalább 90%-ot, a B osztályzat
megszerzéséhez 80%-ot, a C osztályzat megszerzéséhez legalább 70%-ot, a D osztályzat
megszerzéséhez 60%-ot, az E osztályzat megszerzéséhez legalább 50%-ot kell elérnie. Az a
hallgató, aki 50%-nál kevesebb pontot ér el, FX osztályzatot kap.
Teljes tanulmányi terhelés: 125 óra, ebből:
- előadásokon való részvétel 26 óra
- szemináriumokon való részvétel 26 óra
- felkészülés a szemináriumokra 23 óra
- felkészülés a vizsgára 25 óra
- szemináriumi dolgozat elkészítése: 25 óra



Oldal: 9

Oktatási eredmények:
Tudás: A kurzust teljesítő hallgatók áttekintést kapnak és elsajátítják a nyelvészet részterületeinek
legfontosabb részterületeinek és terminológiájának ismeretét. Ismerik a német nyelv fejlődését
jellemző aktuális tendenciákat, és ismerik a német nyelv működésének feltételeit minden nyelvi
szinten, valamint a többi nyelvvel való kapcsolatát. Ismerik a nyelv és a társadalom közötti
kapcsolatokat.
Képességek: Az eddig elsajátított ismeretek alapján továbbfejlesztett nyelvi készségekkel
rendelkeznek majd, képesek lesznek integrálni ezt a nyelvészeti ismeretet a nyelvhasználatba.
A nyelvészet releváns területein szerzett elméleti ismereteik alapján képesek lesznek saját
véleményüket és attitűdjeiket megfogalmazni.
Kompetenciák: Fejleszteni fogják nyelvi tudatosságukat, valamint a nyelvi jelenségek
tanulmányozására szolgáló elemző eszköztárukat. Elsajátítják a német nyelv nyelvi és
kultúrtörténeti területének fogalmait, alapelveit, elméleti és módszertani elveit, hogy a német
nyelvet alkalmazott-kommunikatív szinten alkalmazzák a szóbeli és írásbeli kommunikációban.

Tantárgy vázlata:
Az előadások témái:
1. Bevezetés a témába, célkitűzés és követelmények
2. Német nyelvi környezetek Nyelv - rendszer - alkalmazás
3. A kommunikáció alapjai
4-5. A német nyelvi kapcsolatok fejlődése (történeti és kortárs szempontból)
6-7-8. A szókincs nyelvi változékonysága és dinamikája (szelekció)
9. A szociolingvisztika legújabb kutatási kérdései
10. A gendernyelvészet nyelvi vonatkozásai a német nyelvben
11. Autonóm tanulás. Nyelv a digitális világban
12. Összefoglaló, megbeszélés, vizsgára való felkészülés
A szemináriumok témái:
1. A német nyelv és helye a globalizált világban
2. Jelenlegi nyelvi kapcsolatok a német nyelv vonatkozásában
3. Többnyelvűség
4. A német mint kisebbségi nyelv
5.-6. A német mint tudományos nyelv
7. A német mint idegen nyelv Európában és a világban
8-9. Politikai kommunikáció és a média. Nyelv és diskurzus.
10. A „korona” német nyelve
11. A fiatal generációk német nyelve
12. Összefoglaló, megbeszélés, vizsgára való felkészülés

Szakirodalom:
ADAMZIK, K.: Sprache: Wege zum Verstehen . (S. 216-235) Tübingen: A. Francke. UTB, 2001.
ELSEN, H.: Gender – Sprache – Stereotype. Tübingen: Narr / Francke / Attempto, 2020.
(S. 73-84, 145-164, 165-180).
ELSEN, H.:. Wortschatzanalyse. Tübingen: A. Francke, 2013. UTB (Kap. 3.,4., 7)
DENKER, M. et al.: Frischwärts und unkaputtbar. Münster: Aschendorff, 2008.
LOBIN, H.: Engelbarts Traum. Wie der Computer uns Lesen und Schreiben
abnimmt. Frankfurt/Main: Campus Verlag, 2014.
SPIEGEL, C.: Kommunikation in Social Media.. In: Neuland, E./Schlobinski, P. (Hgg.)
Soziolinguistik. Der Deutschunterricht, Heft 4/2017, 64-74.
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DÜRSCHEID, Ch./FRICK, K.: Schreiben digital. Wie das Internet unsere
Alltagskommunikation verändert. Stuttgart: Kröner Verlag, 2016.
ZIMMER, D. E.: Deutsch und anders. Die Sprache im Modernisierungsfieber. Reinbek bei
Hamburg: Rowohlt, 1997.
OBERREUTER, H. et al.: Deutsch in der Wissenschaft. Olzog: München, 2012.
GIRNTH, H.: Sprache und Sprachverwendung in der Politik. Berlin: De Gruyter, 2015.
KNIPF-KOMLÓSI, E.: Dilemma zwischen Norm und Variation der deutschen Sprache in
Ungarn. In: Lenz, A./ Plewnia, A. (Hgg.): Variation- Normen- Identitäten. Berlin (Deutschand)
New York (USA): De Gruyter Verlag, 2018, pp. 197-218. 22.p.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.07.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/SNLdm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: Kortárs német irodalom

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 / 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 / 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A félév során a hallgató szemináriumi munkát készít, azt a szeminárium keretében bemutatja,
majd leadja, a munka min. terjedelme 8 000 leütés (a végső jegy 60%-a). A vizsgaidőszakban
kollokvium formájában szóbeli vizsgát tesz (a végső értékelés 40%-a). A szóbeli vizsga
keretében különösen a következők kerülnek kiértékelésre:
- szóbeli érvelés,
- a válasz felépítése, saját vélemény megfogalmazása,
- a tudományos etika alapelveinek elsajátítása és aktív részvétel az órákon.
A szeminárium értékelése a következő összetevőkből adódik össze:
- aktív részvétel az órákon,
- a kijelölt téma írásbeli kidolgozása és bemutatása, különösen:
- az akadémiai források hatékony felkutatásának és az azokkal való aktív munkának a képessége,
- írásbeli és szóbeli érvelés,
- szöveg és beszéd strukturálása, saját vélemény megfogalmazása, világos, hatékony bekezdések
írása,
- a tudományos írás etikájának elsajátítása.
A végső jegy a szóbeli vizsga és a szemináriumi dolgozat jegyeinek átlagából kerül kiszámításra.
Az értékelés a SJE tanulmányi szabályzatának megfelelően történik, azaz az A (kiváló) osztályzat
megszerzéséhez a hallgatónak legalább 90%-ot, a B osztályzat megszerzéséhez 80%-ot, a
C osztályzat megszerzéséhez legalább 70%-ot, a D osztályzat megszerzéséhez 60%-ot, az E
osztályzat megszerzéséhez legalább 50%-ot kell elérnie. Az a hallgató, aki 50%-nál kevesebb
pontot ér el, FX osztályzatot kap.
Teljes tanulmányi terhelés: 100 óra, ebből:
- előadásokon való részvétel 13 óra
- szemináriumokon való részvétel 13 óra
- szemináriumi munka előkészítése 34 óra
- felkészülés a vizsgára 40 óra

Oktatási eredmények:
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Tudás: A kurzus teljesítése után a hallgatók a kortárs német nyelvű irodalom szövegeihez
kapcsolódó különböző olvasási stratégiák fejlett megértésével rendelkeznek. Ismerik a
legfontosabb kulturális és társadalmi reáliákat, valamint a német nyelv- és kultúrterület történetét,
a prózai, drámai és költői szövegek elemzésének és értelmezésének alapvető gyakorlatait.
Képességek: A hallgatók képesek lesznek a felsorolt irodalmi korszakokból származó
irodalmi szövegek kreatív megértésére és értelmezésére, az irodalmi szövegek különböző
típusainak felismerésére és megkülönböztetésére, valamint szerkezeti jellemzőik bemutatására
megfelelő szövegek példáján. Képesek lesznek a megszerzett ismereteket alkalmazni a
szemináriumokon zajló vitákban, de a szemináriumi munkák vagy szakdolgozatok elkészítésében
is. Képesek lesznek az egyes irodalmi szövegek elemzésére és irodalomkritikai megközelítések
alkalmazására, és képesek lesznek a kortárs német irodalmat különböző diskurzusok
metszéspontjaként felfogni. Képesek véleményt nyilvánítani, érveket megfogalmazni és
szintetizálni az eredményeiket,
képesek megállapítások, következtetések és általánosítások levonásásra, az olvasott irodalmi
részletek kritikus értékelésére és
egy irodalmi mű egyes aspektusainak lehetséges jelentéseinek értelmezésére.
Kompetenciák: A hallgatók olvasási kompetenciáját a kortárs német irodalomból származó
szövegek értelmező olvasása segíti elő. A kurzus abszolvensei felkészülnek arra, hogy
felelősséget vállaljanak tetteikért, és képesek legyenek következtetéseiket és érveiket a szakmai
és a laikus nyilvánosság felé egyaránt kommunikálni.

Tantárgy vázlata:
1. Kortárs irodalom: kísérlet a fogalom meghatározására
2. 1989 utáni változások és irodalom
3. Az NDK-tól az egységes német irodalomig - Christa Wolf
4. Günter Grass - Mein Jahrhundert
5. Kortárs költészet
6. Kortárs osztrák szerzők: Peter Handke és Elfriede Jelinek
7. Interkulturális irodalom: meghatározás és poétikai megközelítések
8. Interkulturalitás és posztkolonializmus: Urs Widmer: In Kongo
9. Interkulturalitás és posztmodernizmus: Ilja Trojanov és Daniel Kehlmann
10. Interkulturális irodalom Németország és Törökország között: E. S. Özdamar és F. Zaimoglu
11. Interkulturális irodalom Németország és Magyarország között: Terézia Mora és Zsuzsa Bánk
12. Interkulturális irodalom Németország és Románia között: Herta Müller és Hans Bergel

Szakirodalom:
ADAMCZAK, S.: Literatur als Kultursensibilisierung? Zur Arbeit mit literarischen Texten im
interkulturellen Fremdsprachenunterricht. In: Glottodidactica 27 (1999), S. 5–25.
WWW: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gl/article/view/16076/15897
VARGA-MÓNOK, E.: Kompetenzförderung mit literarischen Texten im Deutsch als
Fremdsprache-Unterricht. In: Initium 3 (2021), S. 318–369. WWW:
https://ojs.elte.hu/index.php/initium/article/view/3012/2718
V. SZABÓ, L.: Literaturvermittlung als Herausforderung für eine interkulturelle Hermeneutik am
Beispiel Ungarns. In: Földes, Cs. / Antos, G. (Hrsg.): Interkulturalität: Methodenprobleme der
Forschung. München: Iudicium 2007, S. 257–268.
V. SZABÓ, L.: Überlegungen zu einer transkulturellen Literaturhermeneutik im Zeitalter des
ökonomisierten Wissens. In: Knápek, P. / Beníšková, B. (eds.): Interkulturalität in Sprache,
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Literatur und Bildung – Interculturality in Language, Literature and Education – Interkulturalita v
jazyce, literatuře a vzdělání 4/2020. Univerzita Pardubice 2020, S. 33–43.
WILD, R. (Hrsg.): Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 3. Aufl. Stuttgart:
Metzler 2008.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. László V. Szabó, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.07.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/ŠSdm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: Német nyelv és irodalom államvizsga

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
Az államvizsgán a tanulmányok időbeosztása szerinti rendes időben mindazok a hallgatók részt
vehetnek, akik a tanulmányaik utolsó évében végzett ellenőrzés során teljesítették a tanulmányi
programban foglalt követelményeket.
A szóbeli államvizsgán a hallgató számot ad a saját szakján szerzett tudásáról és készségeiről,
valamint a vonatkozó szakokkal való interdiszciplináris összefüggésekről. Bizonyítja, hogy képes
a megkövetelt és elvárt oktatási céloknak megfelelő módon kiválasztani az oktatás tartalmát,
valamint képes azt gazdagítani iskolai és regionális jellemzőkkel.
Az államvizsga kollokvium formájában valósul meg, amelynek során a hallgató teljesítményét
A-tól FX-ig terjedő skálán értékelik. A jegy beszámítódik a teljes államvizsga-értékelésbe. A
szóbeli vizsga értékelése az alábbi osztályozási skála alapján történik: A – 100–91%, B – 90–
81%, C – 80–71%, D – 70–61%, E – 60–50%. Az a hallgató, aki nem éri el az 50%-ot, nem kap
kreditet.
Az államvizsga és a védés eredményéről a bizottság elnöke tájékoztat nyilvános keretek között.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
- a hallgató ismereteket szerzett a tanulmányi program kötelező és profiltantárgyaiból,
- a hallgató képes definiálni és saját szavaival interpretálni az alapvető fogalmakat,
megmagyarázni és leírni az alapvető folyamatokat, jellemezni és alkalmazni a kutatás
tudományos módszereit a tantárgy tematikus tervében megadott területeken,
- a hallgató képes elemezni és értékelni szakjának eddigi ismereteit,
- a hallgató jellemezni tudja a tanítás koncepcióját, fel tudja sorolni annak különböző típusait, és
jellemezni tudja a 11–19 éves korosztály tanításának és oktatásának kereteit.
Képességek:
- a hallgató képes prezentálni a szaktudását,
- a hallgató képes az ismeretei átadására,
- a hallgató képes rendszerezni és alkalmazni a megszerzett elméleti tudást a gyakorlati oktatói
tevékenysége során,
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- a hallgató megfelelő módon ki tudja választani az oktatási eljárásokat, és képes azokat
alkalmazni,
- a hallgató képes a tanulót a tudás megszerzésének útjára vezetni a tanuló egyéni szükségleteire
való tekintettel,
- a hallgató rendelkezik az önálló tanulás készségével, ami lehetővé teszi számára a tanulmányok
folytatását.
Kompetenciák:
- a hallgató képes kifejezésre juttatni nyelvi és szakmai kultúráját a szóbeli vizsgán,
- a hallgató a megszerzett ismereteket tágabb kontextusban is tudja használni,
- a hallgató képes a megszerzett ismereteket a gyakorlatba átültetni és azokat rendszerezni,
- a hallgató képes alkotó módon felhasználni az ismereteit a feladatok megoldása során, valamint
tudja elemezni a problémát és rendszerezni az új megoldásokat,
- a hallgató képes az elvárt színvonalon válaszolni a bizottság kérdéseire

Tantárgy vázlata:

Szakirodalom:
A tanulmányi program információs lapjaiban feltüntetett irodalom

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.07.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/REAdm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: Országismeret

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A félév során a hallgató szemináriumi munkát készít, azt a szeminárium keretében bemutatja,
majd leadja, a munka min. terjedelme 8 000 leütés. A vizsgaidőszakban kollokvium formájában
szóbeli vizsgát tesz. A szóbeli vizsga keretében különösen a következők kerülnek kiértékelésre:
- szóbeli érvelés,
- a válasz felépítése, saját vélemény megfogalmazása,
- a tudományos etika alapelveinek elsajátítása és aktív részvétel az órákon.
A szeminárium értékelése a következő összetevőkből adódik össze:
- aktív részvétel az órákon,
- a kijelölt téma írásbeli kidolgozása és bemutatása, különösen:
- az akadémiai források hatékony felkutatásának és az azokkal való aktív munkának a képessége,
- írásbeli és szóbeli érvelés,
- szöveg és beszéd strukturálása, saját vélemény megfogalmazása, világos, hatékony bekezdések
írása,
- a tudományos írás etikájának elsajátítása.
A végső értékelés a szóbeli vizsga jegyének (a jegy 40%-a), a szemináriumi dolgozat jegyének
(a végső jegy 50%-a) és az aktív részvétel jegyének (a végső jegy 10%-a) átlagából kerül
kiszámításra. Az értékelés a SJE tanulmányi szabályzatának megfelelően történik, azaz
az A (kiváló) osztályzat megszerzéséhez a hallgatónak legalább 90%-ot, a B osztályzat
megszerzéséhez 80%-ot, a C osztályzat megszerzéséhez legalább 70%-ot, a D osztályzat
megszerzéséhez 60%-ot, az E osztályzat megszerzéséhez legalább 50%-ot kell elérnie. Az a
hallgató, aki 50%-nál kevesebb pontot ér el, FX osztályzatot kap.
Teljes tanulmányi terhelés: 125 óra, ebből:
- előadásokon való részvétel 26 óra
- szemináriumokon való részvétel 26 óra
- felkészülés a szemináriumokra 23 óra
- felkészülés a vizsgára 25 óra
- szemináriumi dolgozat elkészítése: 25 óra

Oktatási eredmények:
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Tudás: A kurzust teljesítő hallgatók új ismeretekkel és információkkal rendelkeznek a német
nyelvű országokról (Németország, Ausztria és Svájc), és képesek lesznek ezeket az ismereteket
gyakorlati helyzetekben alkalmazni a jövőbeli tanítási gyakorlatuk során. Áttekintést kapnak
azokról a fontos eseményekről, intézményekről és személyiségekről, amelyek befolyásolták ezen
országok társadalmát és kultúráját, többek között az EU kontextusában, különös tekintettel a
közép-európai régióra. A történelmi, földrajzi és társadalomtudományi ismereteken túlmenően
alapvető ismeretekkel rendelkeznek a német nyelv fejlődéséről a kezdetektől napjainkig.
Képességek: A kurzust teljesítő hallgatók képesek a német nyelvű országokról szerzett elméleti
ismereteket különböző helyzetekben alkalmazni, képesek önállóan felkutatni és feldolgozni
más releváns információkat a témában, valamint rendszerezni és bemutatni azokat. Kifejthetik
véleményüket, reagálhatnak más diákok véleményére, és megvitathatják a kurzus tartalmához
kapcsolódó témákat. Képesek rendszerezni és szintetizálni a más kapcsolódó tudományágakból
származó ismereteket, és kreatívan megoldani problémákat.
Kompetenciák: A kurzust teljesítő hallgatók bizonyítják, hogy képesek megfelelően és
tényszerűen kommunikálni a német nyelvű országok különböző aspektusairól. Állást
foglalhatnak, megvédhetik állításukat, és ezzel egyidejűleg visszajelzést adhatnak a többi diáknak
az álláspontjukról. Képesek csapatban együttműködve dolgozni a kijelölt feladatokon

Tantárgy vázlata:
Az előadások témái:
1. A német középkor története és kultúrája.
2. A középfelnémet nyelv Lovagi és udvari kultúra és irodalom
3. Humanizmus Németországban
4. A reformáció kulturális és történelmi jelentősége
5. A harmincéves háború
6. Barokk kultúra és művészet. Nyelvi társaságok
7. A felvilágosodás kultúrája
8. A 19. század története és kultúrája. Napóleon és a Habsburgok. Az 1849-49-es forradalmak
9. A modernitás kulturális feltételei. Az I. világháború és a weimari köztársaság
10. A második világháború és következményei Németországban
11. Németország és az NDK történelme és kultúrája az 1960-1970-es években
12. Nyelv és kultúra ma a német nyelvű országokban
A szemináriumok témái:
1. Németország 1989 után, német újraegyesítés
2. Berlin
3. Németország az Európai Unióban
4. Németország mint bevándorlási célország, nemzetiségek Németországban
5. Szövetségi tartományok
6. Iskolarendszer Németországban, akadémiai mobilitás
7. Németország és a német-szlovák/magyar kapcsolatok
8. Ausztria a 20. században
9. A német nyelv Ausztriában
10. Élet Ausztriában
11. Ausztria jelentősége Szlovákia és Magyarország számára
12. Svájc politikai rendszere, kantonok. Tipikusan svájci.

Szakirodalom:
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ANDERSEN, U./WOYKE, W. (Hrsg): Handwörterbuch des politischen Systems der
Bundesrepublik Deutschland. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2000.
MAI, M.: Deutsche Geschichte. Gelberg: Gulliver, 2006.
MÜLLER, Reiner: Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. Band 1-11. Stuttgart:
Philipp Reclam jun., 2002.
http:// www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/
Multimediale Österreich-Chronik 1900–2000 (Österreichische Mediathek)
http:// www.akustische-chronik.at/1958-1959/
Tatsachen über Deutschland.
URL: http://nemet.ektf.hu/files/konyvek/ tatsachen_ueber_deutschland.pdf
Fragen an die deutsche Geschichte / Bonn Deutscher Bundestag Referat Öffentlichkeitsarbeit,
Bonn Deutscher Bundestag Referat Öffentlichkeitsarbeit, Bonn Deutscher Bundestag Referat
Öffentlichkeitsarbeit. Köln: Sonderausgabe, 1990.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: Dr. habil. László V. Szabó, PhD.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.07.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/PPX4dm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: Pedagógiai gyakorlat 4

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt: 20s
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A záró értékelés portfólió jellegű, a pedagógiai gyakorlat alatt kialakított segédanyagokon
alapszik. A tantárgy abszolválásának feltételeit A pedagógiai gyakorlat alapelvei az SJE TKK-
n című dékáni rendelet szabályozza. A hallgató köteles ezen dokumentum aktív pedagógiai
gyakorlatra (PPX4) vonatkozó részei szerint eljárni.
A portfólió kötelező részei:
• A pedagógiai gyakorlat teljesítését igazoló (kitöltött) jegyzőköny
• A megfigyelt tanórák elemzése és a kitöltött megfigyelői ívek
• A letanított órák óravázlata, értékelése, elemzése
• A pedagógiai gyakorlat egyéb dokumentumai, mellékletek
A tantárgy értékelése: A 100-90%, B 89-80%, C 79-70%, D 69-60%, E 59-50%. Fx értékelés
abban az esetben adható, ha a hallgató az összpontszám kevesebb mint 50%-át éri el.
A hallgató terhelése: 2 kredit = 50 óra (20 óra pedagógiai gyakorlat: 5 óra hospitáció, 5
óra elemzés (a megfigyelt óráké), 5 óra tanítás, 5 óra elemzés (a letanított óráké); 30 óra
felkészülés: felkészülés a pedagógiai gyakorlatra – konzultáció a gyakorlótanárral, felkészülés az
órahallgatásra, felkészülés a letanítandó órákra, a portfólió és a dokumentáció elkészítése)

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató képes megfigyelni és elemezni a felső tagozatos és középiskolás aktivitásokat.
• A hallgató képes szakszerűen értékelni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás
tevékenységeket és aktivitásokat.
• A hallgató képes dokumentálni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás tevékenységeket és
aktivitásokat.
• A hallgató képes tájékozódni az iskolai dokumentumokban.
• A hallgató ismeri az iskola személyzeti struktúráját és anyagi felszereltségét.
• A hallgató tisztában van a tanár specifikus tevékenységeivel a tanítási órák folyamán.
• A hallgató ismeri és érti az alap- és középiskolák környezetét, kultúráját, tevékenységének
szervezését.
Készségek:
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• Képes azonosítani a személyiség szerkezeti elemeinek különböző megnyilvánulásait, a tanuló
pszichológiai folyamatait a tanítás folyamatában és a társadalmi interakciókban..
• Ismeri a tanár sajátos tevékenységeit a nap folyamán, az osztályteremben és a szakterületéhez
tartozó tantárgyak tanítása során az általános és középiskolában.
• Meghatározza a tanár által megfogalmazott tanítási célokat, az ezek eléréséhez használt
eljárásokat és a célok elérésének mértékét.
• Tudja azonosítani az óra során alkalmazott tanítási módszereket.
• Ismerteti a tanítási folyamatban használt didaktikai segédeszközöket, kommunikációs
technológiákat és eszközöket, valamint a számítógépek, interaktív táblák, az internet, speciális
oktatási programok és szoftverek, dinamikus rendszerek, interaktív tananyagok és portálok
alkalmazásának lehetőségeit a szakterületéhez tartozó tantárgyak oktatásában.
• Ismerteti a tanulói értékelés folyamatait a tanítási folyamatban.
• Meghatározza a tanár tanítási és kommunikációs stílusát, valamint szakmai készségeit.
• Képes feldolgozni, értékelni és reflektálni a megfigyelés eredményeit az oktatáselmélet
összefüggésében.
• A tanuló felismeri saját kompetenciaszintjét.
• A hallgató képes a gyakori szakmai problémák azonosítására, a megoldásukhoz szükséges
elméleti és gyakorlati háttér felkutatására, megfogalmazására és megoldására (gyakorlati
eljárások alkalmazásával a gyakorlatban).
• Képes felismerni a tehetséges tanulókat, a nehézségekkel küzdő vagy sajátos nevelési igényű
tanulókat, a hátrányos helyzetű tanulókat, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és a
különleges bánásmódot igénylő tanulókat, hogy megfelelő tanácsadást nyújtson számukra a
munkaerőpiacra való belépéssel kapcsolatban.
• Képes a kreativitás, az önállóság, az individualizáció és az alternativitás elemeit tartalmazó
tanítási óra didaktikailag helyes írásbeli előkészítésére (annak minden összetevőjével együtt).
• Képes saját írásos előkészületéről konzultálni a gyakorlótanárral.
• Képes megfelelően előkészíteni, letanítani és értékelni egy adott tanórát.
• A tanuló képes dokumentálni az eredményeket, szakszerűen leírni a reflexiót és az önreflexiót a
tervezett, előkészített, végrehajtott és értékelt órával kapcsolatban.
Kompetenciák:
• Állást foglal a megfigyelt jelenségekről a korábbi elméleti ismeretek alapján.
• Önreflexiót folytat, és fogadja a visszajelzéseket a saját teljesítményéről a tanulóktól, a
kollégáktól és a gyakorlótanároktól.
• Felelősen mutatja be saját személyiségjegyeit, kommunikációs stílusát, értékeit és szakmai
készségeit.
• Visszajelzést ad és értékeli a tanulók tanulási eredményeit a megfelelő oktatási szintre
vonatkozó értékelési elvekkel összhangban.
• Elősegíti a tanulók közötti interakciót.
• Elfogadja a tanulók egyéniségének megnyilvánulásait az iskolai osztályon belüli formális
társadalmi csoport kontextusában, a tanulók tanulásának sajátosságait, a sajátos oktatási
szükségleteket, és a differenciálás elemeit alkalmazza a tanításban.
• A szakterületének diszciplináris-didaktikai elmélete által optimalizált oktatási módszereket,
stratégiákat, forrásokat és segédeszközöket, valamint információs és kommunikációs
technológiákat alkalmazva valósítja meg a tantermi oktatást.
• Megérti a tanítási elvek, a következmények és a tanulás hatékonysága közötti kapcsolatot.
• Reflektál saját pedagógiai készségeire.
• A hallgató képes lesz a tanári hivatással kapcsolatos önismeret célzott fejlesztésére.
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• A hallgató képes lesz önállóan olyan tevékenységeket tervezni, amelyek a tanári szakmával
összefüggésben bővítik az ismereteket.
• A hallgató képes lesz a bizalomteljes, segítőkész, bátorító, figyelmes, elfogadó magatartás,
nyitottság légkörének megteremtésére, mások munkastílusának felismerésére és kezelésére.
• Optimalizálja a tanulócsoport (iskolai osztályterem) légkörét, és a szabályok betartásának és
a biztonságos munkakörülményeknek az alkalmazásával, valamint a tanulók motiválásának és
aktivizálásának módszereivel ösztönző és nem fenyegető környezetet teremt a tanulók tanításához
és tanulásához

Tantárgy vázlata:
Egy gyakorló általános és középiskola külső és belső környezetének megfigyelése és értékelése.
Az osztály és az iskola pedagógiai dokumentációjának megismerése és az azzal való munka.
A feltételek megteremtésének, a tanórák végrehajtásának és értékelésének megfigyelése az
általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban.
A megfigyelt órák szakmai elemzése a gyakorlótanárral együtt.
Az egyes megfigyelt órák folyamatának és eredményeinek dokumentálása.
Didaktikai eljárások az írásbeli előkészületek elkészítéséhez (annak minden összetevőjével),
konzultáció a gyakorlótanárral.
A tanóra megvalósításához szükséges feltételek előkészítése.
A megtervezett és előkészített tanóra végrehajtása innovatív stratégiák alkalmazásával, az általános
és középiskolák megfelelő oktatási eszközeinek felhasználásával.
A tanóra értékelése tervezett és kiválasztott módszerekkel és értékelési eszközökkel a saját
szemszögéből, a tanulók szemszögéből (és az önértékelés elemeivel).
Szakmai elemzés a gyakorlótanárral: a felkészülés és annak felhasználásának dokumentálása,
értékelése, valamint az óra egyéb összetevői.
A lehallgatott órák portfóliójának elkészítése az összes összetevőjével együtt, előre meghatározott
kritériumok alapján a tanítási gyakorlat vezetője által, az autonómia és az alternativitás
alkalmazásával, a didaktika aktuális trendjei alapján.

Szakirodalom:
Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2
– nižšie sekundárne vzdelávanie. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-
vzdelavaci-program/isced2_spu_uprava.pdf
Štátny vzdelávací program pre gymnázia v Slovenskej republike
ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/
statny-vzdelavaci-program/isced3_
spu_uprava.pdf
Zákon č. 245/2008 Z. z. – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Bratislava : MŠ SR, 2008 (respektíve aktuálny školský zákon).
Aktuálny vnútorný predpis UJS: Zásady realizácie pedagogickej praxe na Pedagogickej fakulte
UJS
Gadušová, Z. a kol.: Mentor Training : Ostrava : Ostravská univerzita, 2021. - online, 268 s. -
ISBN 978-80-7599-294-9.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
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Az értékelt hallgatók száma: 0
a n

0.0 0.0

Oktató: Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros

Az utolsó módosítás dátuma: 04.07.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/PPX5dm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: Pedagógiai gyakorlat 5

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt: 20s
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A záró értékelés portfólió jellegű, a pedagógiai gyakorlat alatt kialakított segédanyagokon
alapszik. A tantárgy abszolválásának feltételeit A pedagógiai gyakorlat alapelvei az SJE TKK-
n című dékáni rendelet szabályozza. A hallgató köteles ezen dokumentum aktív pedagógiai
gyakorlatra (PPX5) vonatkozó részei szerint eljárni.
A portfólió kötelező részei:
• A pedagógiai gyakorlat teljesítését igazoló (kitöltött) jegyzőköny
• A megfigyelt tanórák elemzése és a kitöltött megfigyelői ívek
• A letanított órák óravázlata, értékelése, elemzése
• A pedagógiai gyakorlat egyéb dokumentumai, mellékletek
A tantárgy értékelése: A 100-90%, B 89-80%, C 79-70%, D 69-60%, E 59-50%. Fx értékelés
abban az esetben adható, ha a hallgató az összpontszám kevesebb mint 50%-át éri el.
A hallgató terhelése: 2 kredit = 50 óra (20 óra pedagógiai gyakorlat: 5 óra hospitáció, 5
óra elemzés (a megfigyelt óráké), 5 óra tanítás, 5 óra elemzés (a letanított óráké); 30 óra
felkészülés: felkészülés a pedagógiai gyakorlatra – konzultáció a gyakorlótanárral, felkészülés az
órahallgatásra, felkészülés a letanítandó órákra, a portfólió és a dokumentáció elkészítése)

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató képes megfigyelni és elemezni a felső tagozatos és középiskolás aktivitásokat.
• A hallgató képes szakszerűen értékelni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás
tevékenységeket és aktivitásokat.
• A hallgató képes dokumentálni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás tevékenységeket és
aktivitásokat.
• A hallgató képes tájékozódni az iskolai dokumentumokban.
• A hallgató ismeri az iskola személyzeti struktúráját és anyagi felszereltségét.
• A hallgató tisztában van a tanár specifikus tevékenységeivel a tanítási órák folyamán.
• A hallgató ismeri és érti az alap- és középiskolák környezetét, kultúráját, tevékenységének
szervezését.
Készségek:
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• Képes azonosítani a személyiség szerkezeti elemeinek különböző megnyilvánulásait, a tanuló
pszichológiai folyamatait a tanítás folyamatában és a társadalmi interakciókban..
• Ismeri a tanár sajátos tevékenységeit a nap folyamán, az osztályteremben és a szakterületéhez
tartozó tantárgyak tanítása során az általános és középiskolában.
• Meghatározza a tanár által megfogalmazott tanítási célokat, az ezek eléréséhez használt
eljárásokat és a célok elérésének mértékét.
• Tudja azonosítani az óra során alkalmazott tanítási módszereket.
• Ismerteti a tanítási folyamatban használt didaktikai segédeszközöket, kommunikációs
technológiákat és eszközöket, valamint a számítógépek, interaktív táblák, az internet, speciális
oktatási programok és szoftverek, dinamikus rendszerek, interaktív tananyagok és portálok
alkalmazásának lehetőségeit a szakterületéhez tartozó tantárgyak oktatásában.
• Ismerteti a tanulói értékelés folyamatait a tanítási folyamatban.
• Meghatározza a tanár tanítási és kommunikációs stílusát, valamint szakmai készségeit.
• Képes feldolgozni, értékelni és reflektálni a megfigyelés eredményeit az oktatáselmélet
összefüggésében.
• A tanuló felismeri saját kompetenciaszintjét.
• A hallgató képes a gyakori szakmai problémák azonosítására, a megoldásukhoz szükséges
elméleti és gyakorlati háttér felkutatására, megfogalmazására és megoldására (gyakorlati
eljárások alkalmazásával a gyakorlatban).
• Képes felismerni a tehetséges tanulókat, a nehézségekkel küzdő vagy sajátos nevelési igényű
tanulókat, a hátrányos helyzetű tanulókat, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és a
különleges bánásmódot igénylő tanulókat, hogy megfelelő tanácsadást nyújtson számukra a
munkaerőpiacra való belépéssel kapcsolatban.
• Képes a kreativitás, az önállóság, az individualizáció és az alternativitás elemeit tartalmazó
tanítási óra didaktikailag helyes írásbeli előkészítésére (annak minden összetevőjével együtt).
• Képes saját írásos előkészületéről konzultálni a gyakorlótanárral.
• Képes megfelelően előkészíteni, letanítani és értékelni egy adott tanórát.
• A tanuló képes dokumentálni az eredményeket, szakszerűen leírni a reflexiót és az önreflexiót a
tervezett, előkészített, végrehajtott és értékelt órával kapcsolatban.
Kompetenciák:
• Állást foglal a megfigyelt jelenségekről a korábbi elméleti ismeretek alapján.
• Önreflexiót folytat, és fogadja a visszajelzéseket a saját teljesítményéről a tanulóktól, a
kollégáktól és a gyakorlótanároktól.
• Felelősen mutatja be saját személyiségjegyeit, kommunikációs stílusát, értékeit és szakmai
készségeit.
• Visszajelzést ad és értékeli a tanulók tanulási eredményeit a megfelelő oktatási szintre
vonatkozó értékelési elvekkel összhangban.
• Elősegíti a tanulók közötti interakciót.
• Elfogadja a tanulók egyéniségének megnyilvánulásait az iskolai osztályon belüli formális
társadalmi csoport kontextusában, a tanulók tanulásának sajátosságait, a sajátos oktatási
szükségleteket, és a differenciálás elemeit alkalmazza a tanításban.
• A szakterületének diszciplináris-didaktikai elmélete által optimalizált oktatási módszereket,
stratégiákat, forrásokat és segédeszközöket, valamint információs és kommunikációs
technológiákat alkalmazva valósítja meg a tantermi oktatást.
• Megérti a tanítási elvek, a következmények és a tanulás hatékonysága közötti kapcsolatot.
• Reflektál saját pedagógiai készségeire.
• A hallgató képes lesz a tanári hivatással kapcsolatos önismeret célzott fejlesztésére.
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• A hallgató képes lesz önállóan olyan tevékenységeket tervezni, amelyek a tanári szakmával
összefüggésben bővítik az ismereteket.
• A hallgató képes lesz a bizalomteljes, segítőkész, bátorító, figyelmes, elfogadó magatartás,
nyitottság légkörének megteremtésére, mások munkastílusának felismerésére és kezelésére.
• Optimalizálja a tanulócsoport (iskolai osztályterem) légkörét, és a szabályok betartásának és
a biztonságos munkakörülményeknek az alkalmazásával, valamint a tanulók motiválásának és
aktivizálásának módszereivel ösztönző és nem fenyegető környezetet teremt a tanulók tanításához
és tanulásához.

Tantárgy vázlata:
Egy gyakorló általános és középiskola külső és belső környezetének megfigyelése és értékelése.
Az osztály és az iskola pedagógiai dokumentációjának megismerése és az azzal való munka.
A feltételek megteremtésének, a tanórák végrehajtásának és értékelésének megfigyelése az
általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban.
A megfigyelt órák szakmai elemzése a gyakorlótanárral együtt.
Az egyes megfigyelt órák folyamatának és eredményeinek dokumentálása.
Didaktikai eljárások az írásbeli előkészületek elkészítéséhez (annak minden összetevőjével),
konzultáció a gyakorlótanárral.
A tanóra megvalósításához szükséges feltételek előkészítése.
A megtervezett és előkészített tanóra végrehajtása innovatív stratégiák alkalmazásával, az általános
és középiskolák megfelelő oktatási eszközeinek felhasználásával.
A tanóra értékelése tervezett és kiválasztott módszerekkel és értékelési eszközökkel a saját
szemszögéből, a tanulók szemszögéből (és az önértékelés elemeivel).
Szakmai elemzés a gyakorlótanárral: a felkészülés és annak felhasználásának dokumentálása,
értékelése, valamint az óra egyéb összetevői.
A lehallgatott órák portfóliójának elkészítése az összes összetevőjével együtt, előre meghatározott
kritériumok alapján a tanítási gyakorlat vezetője által, az autonómia és az alternativitás
alkalmazásával, a didaktika aktuális trendjei alapján.

Szakirodalom:
Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2
– nižšie sekundárne vzdelávanie. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-
vzdelavaci-program/isced2_spu_uprava.pdf
Štátny vzdelávací program pre gymnázia v Slovenskej republike
ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/
statny-vzdelavaci-program/isced3_
spu_uprava.pdf
Zákon č. 245/2008 Z. z. – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Bratislava : MŠ SR, 2008 (respektíve aktuálny školský zákon).
Aktuálny vnútorný predpis UJS: Zásady realizácie pedagogickej praxe na Pedagogickej fakulte
UJS
GADUŠOVÁ, Z. a kol.: Mentor Training : Ostrava : Ostravská univerzita, 2021, 268 s.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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Oktató: Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros

Az utolsó módosítás dátuma: 04.07.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/PPX6dm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: Pedagógiai gyakorlat 6

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Gyakorlat
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt: 40s
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 4.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A záró értékelés portfólió jellegű, a pedagógiai gyakorlat alatt kialakított segédanyagokon
alapszik. A tantárgy abszolválásának feltételeit A pedagógiai gyakorlat alapelvei az SJE TKK-
n című dékáni rendelet szabályozza. A hallgató köteles ezen dokumentum aktív pedagógiai
gyakorlatra (PPX6) vonatkozó részei szerint eljárni.
A portfólió kötelező részei:
• A pedagógiai gyakorlat teljesítését igazoló (kitöltött) jegyzőköny
• A megfigyelt tanórák elemzése és a kitöltött megfigyelői ívek
• A letanított órák óravázlata, értékelése, elemzése
• A pedagógiai gyakorlat egyéb dokumentumai, mellékletek
A tantárgy értékelése: A 100-90%, B 89-80%, C 79-70%, D 69-60%, E 59-50%. Fx értékelés
abban az esetben adható, ha a hallgató az összpontszám kevesebb mint 50%-át éri el.
A hallgató terhelése: 2 kredit = 50 óra (20 óra pedagógiai gyakorlat: 5 óra hospitáció, 5
óra elemzés (a megfigyelt óráké), 5 óra tanítás, 5 óra elemzés (a letanított óráké); 30 óra
felkészülés: felkészülés a pedagógiai gyakorlatra – konzultáció a gyakorlótanárral, felkészülés az
órahallgatásra, felkészülés a letanítandó órákra, a portfólió és a dokumentáció elkészítése)

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
• A hallgató képes megfigyelni és elemezni a felső tagozatos és középiskolás aktivitásokat.
• A hallgató képes szakszerűen értékelni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás
tevékenységeket és aktivitásokat.
• A hallgató képes dokumentálni a megfigyelt felső tagozatos és középiskolás tevékenységeket és
aktivitásokat.
• A hallgató képes tájékozódni az iskolai dokumentumokban.
• A hallgató ismeri az iskola személyzeti struktúráját és anyagi felszereltségét.
• A hallgató tisztában van a tanár specifikus tevékenységeivel a tanítási órák folyamán.
• A hallgató ismeri és érti az alap- és középiskolák környezetét, kultúráját, tevékenységének
szervezését.
Készségek:
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• Képes azonosítani a személyiség szerkezeti elemeinek különböző megnyilvánulásait, a tanuló
pszichológiai folyamatait a tanítás folyamatában és a társadalmi interakciókban..
• Ismeri a tanár sajátos tevékenységeit a nap folyamán, az osztályteremben és a szakterületéhez
tartozó tantárgyak tanítása során az általános és középiskolában.
• Meghatározza a tanár által megfogalmazott tanítási célokat, az ezek eléréséhez használt
eljárásokat és a célok elérésének mértékét.
• Tudja azonosítani az óra során alkalmazott tanítási módszereket.
• Ismerteti a tanítási folyamatban használt didaktikai segédeszközöket, kommunikációs
technológiákat és eszközöket, valamint a számítógépek, interaktív táblák, az internet, speciális
oktatási programok és szoftverek, dinamikus rendszerek, interaktív tananyagok és portálok
alkalmazásának lehetőségeit a szakterületéhez tartozó tantárgyak oktatásában.
• Ismerteti a tanulói értékelés folyamatait a tanítási folyamatban.
• Meghatározza a tanár tanítási és kommunikációs stílusát, valamint szakmai készségeit.
• Képes feldolgozni, értékelni és reflektálni a megfigyelés eredményeit az oktatáselmélet
összefüggésében.
• A tanuló felismeri saját kompetenciaszintjét.
• A hallgató képes a gyakori szakmai problémák azonosítására, a megoldásukhoz szükséges
elméleti és gyakorlati háttér felkutatására, megfogalmazására és megoldására (gyakorlati
eljárások alkalmazásával a gyakorlatban).
• Képes felismerni a tehetséges tanulókat, a nehézségekkel küzdő vagy sajátos nevelési igényű
tanulókat, a hátrányos helyzetű tanulókat, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és a
különleges bánásmódot igénylő tanulókat, hogy megfelelő tanácsadást nyújtson számukra a
munkaerőpiacra való belépéssel kapcsolatban.
• Képes a kreativitás, az önállóság, az individualizáció és az alternativitás elemeit tartalmazó
tanítási óra didaktikailag helyes írásbeli előkészítésére (annak minden összetevőjével együtt).
• Képes saját írásos előkészületéről konzultálni a gyakorlótanárral.
• Képes megfelelően előkészíteni, letanítani és értékelni egy adott tanórát.
• A tanuló képes dokumentálni az eredményeket, szakszerűen leírni a reflexiót és az önreflexiót a
tervezett, előkészített, végrehajtott és értékelt órával kapcsolatban.
Kompetenciák:
• Állást foglal a megfigyelt jelenségekről a korábbi elméleti ismeretek alapján.
• Önreflexiót folytat, és fogadja a visszajelzéseket a saját teljesítményéről a tanulóktól, a
kollégáktól és a gyakorlótanároktól.
• Felelősen mutatja be saját személyiségjegyeit, kommunikációs stílusát, értékeit és szakmai
készségeit.
• Visszajelzést ad és értékeli a tanulók tanulási eredményeit a megfelelő oktatási szintre
vonatkozó értékelési elvekkel összhangban.
• Elősegíti a tanulók közötti interakciót.
• Elfogadja a tanulók egyéniségének megnyilvánulásait az iskolai osztályon belüli formális
társadalmi csoport kontextusában, a tanulók tanulásának sajátosságait, a sajátos oktatási
szükségleteket, és a differenciálás elemeit alkalmazza a tanításban.
• A szakterületének diszciplináris-didaktikai elmélete által optimalizált oktatási módszereket,
stratégiákat, forrásokat és segédeszközöket, valamint információs és kommunikációs
technológiákat alkalmazva valósítja meg a tantermi oktatást.
• Megérti a tanítási elvek, a következmények és a tanulás hatékonysága közötti kapcsolatot.
• Reflektál saját pedagógiai készségeire.
• A hallgató képes lesz a tanári hivatással kapcsolatos önismeret célzott fejlesztésére.
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• A hallgató képes lesz önállóan olyan tevékenységeket tervezni, amelyek a tanári szakmával
összefüggésben bővítik az ismereteket.
• A hallgató képes lesz a bizalomteljes, segítőkész, bátorító, figyelmes, elfogadó magatartás,
nyitottság légkörének megteremtésére, mások munkastílusának felismerésére és kezelésére.
• Optimalizálja a tanulócsoport (iskolai osztályterem) légkörét, és a szabályok betartásának és
a biztonságos munkakörülményeknek az alkalmazásával, valamint a tanulók motiválásának és
aktivizálásának módszereivel ösztönző és nem fenyegető környezetet teremt a tanulók tanításához
és tanulásához

Tantárgy vázlata:
Egy gyakorló általános és középiskola külső és belső környezetének megfigyelése és értékelése.
Az osztály és az iskola pedagógiai dokumentációjának megismerése és az azzal való munka.
A feltételek megteremtésének, a tanórák végrehajtásának és értékelésének megfigyelése az
általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban.
A megfigyelt órák szakmai elemzése a gyakorlótanárral együtt.
Az egyes megfigyelt órák folyamatának és eredményeinek dokumentálása.
Didaktikai eljárások az írásbeli előkészületek elkészítéséhez (annak minden összetevőjével),
konzultáció a gyakorlótanárral.
A tanóra megvalósításához szükséges feltételek előkészítése.
A megtervezett és előkészített tanóra végrehajtása innovatív stratégiák alkalmazásával, az általános
és középiskolák megfelelő oktatási eszközeinek felhasználásával.
A tanóra értékelése tervezett és kiválasztott módszerekkel és értékelési eszközökkel a saját
szemszögéből, a tanulók szemszögéből (és az önértékelés elemeivel).
Szakmai elemzés a gyakorlótanárral: a felkészülés és annak felhasználásának dokumentálása,
értékelése, valamint az óra egyéb összetevői.
A lehallgatott órák portfóliójának elkészítése az összes összetevőjével együtt, előre meghatározott
kritériumok alapján a tanítási gyakorlat vezetője által, az autonómia és az alternativitás
alkalmazásával, a didaktika aktuális trendjei alapján.

Szakirodalom:
Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike ISCED 2
– nižšie sekundárne vzdelávanie. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-
vzdelavaci-program/isced2_spu_uprava.pdf
Štátny vzdelávací program pre gymnázia v Slovenskej republike
ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie. https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/
statny-vzdelavaci-program/isced3_
spu_uprava.pdf
Zákon č. 245/2008 Z. z. – Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Bratislava : MŠ SR, 2008 (respektíve aktuálny školský zákon).
Aktuálny vnútorný predpis UJS: Zásady realizácie pedagogickej praxe na Pedagogickej fakulte
UJS
GADUŠOVÁ, Z. a kol.: Mentor Training : Ostrava : Ostravská univerzita, 2021. - online, 268 s.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/SPS1dm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: Speciális nyelvi szeminárium 1

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 3

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A szeminárium értékelése a következő összetevőkből adódik össze:
- aktív részvétel a szemináriumokon,
- folyamatos értékelés a félév során 3 írásbeli teszt alapján,
- írásbeli záróteszt.
A folyamatos / záró értékelés súlyozása: aktív részvétel 10%, folyamatos értékelés 60%, záróteszt
30%. Az értékelés a SJE tanulmányi szabályzatának megfelelően történik, azaz az A (kiváló)
osztályzat megszerzéséhez a hallgatónak legalább 90%-ot, a B osztályzat megszerzéséhez 80%-
ot, a C osztályzat megszerzéséhez legalább 70%-ot, a D osztályzat megszerzéséhez 60%-ot, az
E osztályzat megszerzéséhez legalább 50%-ot kell elérnie. Az a hallgató, aki 50%-nál kevesebb
pontot ér el, FX osztályzatot kap.
Teljes tanulmányi terhelés: 75 óra, ebből:
- szemináriumokon való részvétel 26 óra
- felkészülés a folyamatos tesztekre 20 óra
- felkészülés az írásbeli zárótesztre 29 óra

Oktatási eredmények:
Tudás: A kurzust teljesítő hallgatók az előző félévek során megszerzett ismeretekre építve
új ismereteket szereznek a kiválasztott nyelvtani szempontokról (C1/C2 szinten), és képesek
lesznek ezeket gyakorlati helyzetekben alkalmazni, és az adaptációt követően a későbbi tanítási
gyakorlatukban hasznosítani.
Képességek: A kurzust teljesítő hallgatók képesek a nyelvi szabályokat különböző
kommunikációs szándékokra alkalmazni, és a nyelvhasználat során a helyzetnek megfelelően
alkalmazni. Képesek összetett mondatszerkezeteket alkotni és a mondatokon belüli különböző
összefüggéseket kifejezni, a diskurzus jellemzőinek azonnal rendelkezésre álló választékából
megfelelő kifejezést választani, világos, gördülékeny, jól strukturált beszédet produkálni,
folyékonyan és spontán kifejezni magukat, és nagyfokú nyelvtani pontossággal kifejezni
magukat, ill. képes azonosítani és kijavítani a beszédben előforduló hibákat.
Kompetenciák: A kurzust teljesítő hallgatók bizonyítani fogják, hogy képesek a német nyelv
kiválasztott nyelvtani jelenségeinek magyarázatára és gyakorlati alkalmazására (a KERK C1/C2
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szintjén), valamint saját fejlődésükre való reflektálásra. Értékelni tudják saját nyelvhasználatuk
hatékonyságát, valamint visszajelzést tudnak adni kollégáiknak vagy diákjaiknak.

Tantárgy vázlata:
A kurzus a német nyelv olyan nyelvtani jelenségeire összpontosít, amelyek a tapasztalatok szerint
nehézséget okozhatnak a németet mint idegen nyelvet tanulóknak, és így különösen e tanulási
problémák megoldására, azaz a nyelvtani szabályok finomítására és megszilárdítására, valamint
intenzíven gyakorolja azok alkalmazását a nyelvi gyakorlatban.
Témák:
1. A főnevek neme
2. A melléknevek ragozásának három típusa
3. A melléknevek ragozása névmások után
4. Konjugációs típusok
5. Az idő (Tempus) alkalmazása
6. Múlt idő (Perfekt) a haben és sein igékkel
7. Imperatív
8. Összekötő mód közvetett beszédben és közvetett beszéden kívül
9. A modális igék objektív használata
10. A modális igék szubjektív használata
11. Passzív szerkezetek - Vorgangspassiv és Zustandspassiv
12. A passzív átalakítás konkurens alakjai
13. A német igék valenciája

Szakirodalom:
DRAHOTA-SZABÓ, E.: Das Verb. Ein Studienbuch für DaF- und DaZ-Lernende. Szeged:
Grimm, 2010.
DRAHOTA-SZABÓ, E.: Morphologie des Deutschen im Überblick. Ein Studien- und
Arbeitsbuch für Studierende des Faches Germanistik. 3., verbesserte Auflage. Szeged: Grimm,
2015.
KOCSÁNY, P./LÁSZLÓ, S.: Die Wortklassen des Deutschen. Eine praktische Darstellung mit
Übungen für Fortgeschrittene. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.
DUDEN-Grammatik = Der Duden in zwölf Bänden. Das Standardwerk zur deutschen Sprache.
Herausgegeben vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. Bd. 4: Die Grammatik.
Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim/
Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag, 2005.
HELBIG, G./BUSCHA, J.: Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin/München/Wien/Zürich/
New York: Langenscheidt, 2001.
HELBIG, G./BUSCHA, J.: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.
Berlin/München/Wien/Zürich/New York: Langenscheidt, 2001.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.07.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/SPS2dm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: Speciális nyelvi szeminárium 2

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 2

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 2.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A szeminárium értékelése a következő összetevőkből adódik össze:
- aktív részvétel a szemináriumokon,
- folyamatos értékelés a félév során 3 írásbeli feladat alapján,
- írásbeli záróteszt.
A folyamatos / záró értékelés súlyozása: aktív részvétel 10%, folyamatos értékelés 60%, záróteszt
30%. Az értékelés a SJE tanulmányi szabályzatának megfelelően történik, azaz az A (kiváló)
osztályzat megszerzéséhez a hallgatónak legalább 90%-ot, a B osztályzat megszerzéséhez 80%-
ot, a C osztályzat megszerzéséhez legalább 70%-ot, a D osztályzat megszerzéséhez 60%-ot, az
E osztályzat megszerzéséhez legalább 50%-ot kell elérnie. Az a hallgató, aki 50%-nál kevesebb
pontot ér el, FX osztályzatot kap.
Teljes tanulmányi terhelés: 50 óra, ebből:
- szemináriumokon való részvétel 26 óra
- írásbeli feladatok elkészítése 10 óra
- felkészülés az írásbeli zárótesztre 14 óra

Oktatási eredmények:
Tudás: A hallgatók fejlett ismeretekkel rendelkeznek az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés
típusairól; ismerik a fordítási módszereket és eljárásokat; ismerik a szövegek egyenértékűségére
vonatkozó követelményeket a szöveg típusától függően. A hallgatók átfogó terminológiai
eszköztárat szereznek a fordítástudomány területén, különös tekintettel a szakmai szövegek
fordítására. Képesek meghatározni, saját szavaikkal jellemezni, majd értelmezni a fordítási
váltások, kifejezési változások és fordítási gyakorlatok különböző tipológiáit a szakmai fordítás
kontextusában.
Képességek: A megszerzett elméleti ismeretek alapján a hallgatók képesek alkalmazni ezeket
az ismereteket a nyelvi közvetítési folyamatokban; fejlett nyelvi közvetítési készségeket
fejlesztenek. Megfelelő bonyolultságú idegen nyelvű szöveget megfelelően le tudnak fordítani
az anyanyelvükre. Képesek elsajátítani a szakfordítás alapvető problémáit, mint például a szerző
stílusának megőrzése vagy átalakítása, az ekvivalencia, a megfelelő fordítási stratégiák és
eljárások kiválasztása, a kulturálisan specifikus lexikonok fordítása stb
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a forrás- és célszöveg lexikai, stilisztikai és technikai dimenziói figyelembe vétele mellett.
Kompetenciák: A hallgatók folyamatosan törekednek nyelvi közvetítési kompetenciájuk
elmélyítésére és fejlesztésére, különösen nyelvi kompetenciájuk fejlesztésével; követik és
kreatívan használják a szakterületük legújabb fejleményeit; szövegeket olvasnak eredetiben és
fordításban egyaránt. Képesek felelősséget vállalni a fordítási tevékenységük végrehajtásáért a
szöveggel kapcsolatban, és képesek önállóan kezelni az alapvető fordítási helyzeteket. Képesek
reflektálni saját fordításaikra, és meg tudják védeni fordítási megoldásaikat, ha azok megfelelőek.

Tantárgy vázlata:
1. A nyelvi közvetítés intralingvális és interlingvális típusai; fordítási kompetencia
2. A fordítástudomány kulcsfogalmai - az egyenértékűség típusai
3. A fordítás alapvető problémái
4. A kontrasztív nyelvészet szerepe a fordítási kompetencia fejlesztésében
5. Fordítási módszerek (formális és dinamikus ekvivalencia)
6. Fordítási módszerek (lexikai és nyelvtani műveletek)
7. A szakmai szövegek sajátosságai
8. A fordítás mint kulturális transzfer
9. A kultura-specifikus szókincs fordításának problémája
9. A nyelvi közvetítés típusai - fordítás, transzfer és adaptáció, lokalizáció
11. A fordíthatóság határai - a nyelvi kreativitás átadása
12. A nyelv szóbeli közvetítése

Szakirodalom:
DRAHOTA-SZABÓ, E.: Realien – Intertextualität – Übersetzung. Landau: Verlag
Empirische Pädagogik, 2013.
DRAHOTA-SZABÓ, E.: Fordíthatóság, fordíthatatlanság és ami közötte van.
A kultúraspecifikus nyelvi elemek átültetéséről. Szeged: Grimm Kiadó, 2015.
DRAHOTA-SZABÓ, E.: Ein Plädoyer für die Rehabilitierung und Retablierung der
Übersetzung im DaF-Unterricht. In: JLSP (Journal of Languages for Specific Purposes).
2019/März, S. 193-207, 2019.
URL: http:// jlsp.steconomiceuoradea.ro/archives/006/JLSP6_17.pdf
KLAUDY, K./ SALÁNKI, Á.: Német-magyar fordítástechnika. Budapest: Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2000.
KOLLER, W.: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Unter Mitarbeit von
Kjetil Berg Henjum. 8., neubearbeitete Auflage. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag. (=
UTB 3520), 2011.
REIß, K.: Grundfragen der Übersetzungswissenschaft. Wien: WUV-
Universitatsverlag. (= WUV Studienbücher, Geisteswissenschaften, Bd. 1), 2000.
MÉSZÁROS, A.: Übersetzung als interkultureller Wissenstransfer. In: Dibóné Borbély Ágnes.
Kulcs a világhoz. Drahota-Szabó Erzsébet köszöntésére. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási
Kiadó, 2020, S. 131-144.
MÉSZÁROS, A.: Metaphorizität im computerfachlichen Wortschatz des Deutschen. Prace
germanistyczne 3. Opole: Universitätsverlag, 2008. S. 153-162.
MÉSZÁROS, A.: Metaphern in den Fachsprachen – verbotene Früchte oder kognitive
Krücke?: Die Rolle von tropischen Konstruktionen beim Fachwissenstransfer am Beispiel der
Computerfachsprache. Aktuelle Probleme der germanischen Philologie in der Ukraine und der
Bologna-Prozess. Tschernowitz: Universitätsverlag, 2007. S. 26-29.
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MÉSZÁROS, A.: Wissenstransfer in computerfachlichen Zeitschriftenartikeln: Eine linguistische
Analyse der fachexternen Wissensvermittlung. Duisburg: Universitätsverlag Rhein-Ruhr, 2009.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.07.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/OBdm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: Szakdolgozat és annak megvédése

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája:
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente:  A tanulmányok ideje alatt:
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 8

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A szakdolgozat elkészítése során a hallgató a témavezető utasításait és a Selye János Egyetemen
íródó záró-, szak-, rigorózus és habilitációs dolgozatok elkészítéséről, regisztrációjáról,
az ezekhez való hozzáférésről és archivációjukról szóló rektori irányelvet követi. A
szakdolgozat javasolt terjedelme 50–70 oldal (90 000 – 126 000 leütés szóközökkel). A
szakdolgozat leadásának határidejét az akadémiai év időbeosztása tartalmazza. A szakdolgozat
eredetiségvizsgálata a szakdolgozatok központi nyilvántartásában történik. Ennek eredményéről
jegyzőkönyv készül. Az eredetiségvizsgálat a védés elengedhetetlen feltétele. A szakdolgozat
leadásának részét képezi a szakdolgozat digitális másolatainak használatáról szóló, a hallgató és
az egyetem által képviselt Szlovák Köztársaság között megköttetett licencszerződés.
A szakdolgozatot a témavezető és a bíráló értékelik, akik a megadott szempontok alapján készítik
el a bírálatukat.
A témavezető főként a cél teljesítését, a hallgató önállóságát és a téma feldolgozása során
mutatott kezdeményezőkészségét, a témavezetővel való együttműködést, a szakdolgozat
logikus felépítését, a választott módszereket és módszertant, a dolgozat szakmai színvonalát,
a téma feldolgozásának mélységét és minőségét, a dolgozat hasznosságát, eredményeinek
felhasználhatóságát, az irodalommal való munkát, a felhasznált források relevanciáját, valamint a
dolgozat formai jegyeit, helyesírását, stílusát és eredetiségét értékeli.
A bíráló főként a dolgozat témájának aktualitását és megfelelő mivoltát, a dolgozat célját és
annak teljesítését, a szakdolgozat logikus felépítését, a fejezetek egymásra épülését és felosztását,
az alkalmazott módszerek és módszertan alkalmasságát, a dolgozat szakmai színvonalát,
a téma feldolgozásának mélységét és minőségét, a dolgozat hasznosságát, eredményeinek
felhasználhatóságát, az irodalommal való munkát, a felhasznált források relevanciáját, valamint a
dolgozat formai jegyeit, helyesírását, stílusát és eredetiségét értékeli.
Az államvizsga-bizottság a dolgozat eredetiségét, a hallgatói részvétel arányát a tudományos
probléma megoldásában, a hallgató önállóságát és tudományos-probléma megoldó képességét
értékeli – ide tartozik az irodalmi források felkutatása, a célok megfogalmazása, a módszer
kiválasztása, a kutatási anyag kiválasztása, az értékelés képessége, az eredmények vitára
bocsátása, az eredmények összefoglalása és prezentációja, valamint jelentősége az oktatási
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folyamatban stb. A bizottság értékeli továbbá az eredmények prezentálásának képességét,
beleértve a témával kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat, az időbeli korlátok betartását stb.
Az államvizsga-bizottság egy nem nyilvános megbeszélés keretében értékeli a védés menetét, és
dönt az osztályozásról. Az osztályozás során komplex módon értékeli a szakdolgozat színvonalát
és annak megvédését, figyelembe véve a bírálatokat és a védés lefolyását. A bizottság a védést
egy összesített jeggyel értékeli. Az értékelés megegyezhet azzal, ami a bírálatokban szerepel, de
lehet jobb vagy rosszabb is azoknál, a védés menetétől függően.
Az osztályozási skála: A – 100–91%, B – 90–81%, C – 80–71%, D – 70–61%, E – 60–50%. Az a
hallgató, aki nem éri el az 50%-ot, nem kap kreditet.
A védés és az államvizsga szóbeli-elméleti részének eredményéről a bizottság elnöke tájékoztat
nyilvános keretek között.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
- a hallgató ismeri a tudományos publikáció struktúráját,
- a hallgató önállóan és alkotó módon tudja felhasználni a szakforrásokat,
- a hallgató képes elemezni és értékelni a vizsgált probléma jelenlegi állását a saját szakján,
- a hallgató képes rendszerezni és alkalmazni a megszerzett elméleti ismereteket az oktatási
gyakorlatban,
- a hallgató megfelelő módon ki tudja választani a kutatási módszereket és eljárásokat, és képes
azokat hatékonyan alkalmazni.
Képességek:
- a szakdolgozat számot ad arról, hogy a hallgató ismeri a vizsgált probléma elméleti és
gyakorlati vonatkozásait,
- a hallgató képes bemutatni és megvédeni saját szakmai álláspontját az oktatói munka
kérdéseivel kapcsolatban, és képes lesz megoldásokat keresni ezekre a problémákra,
- a hallgató rendelkezik az önálló tanulás készségével, ami lehetővé teszi számára a tanulmányok
folytatását,
- a hallgató képes megérteni a jelenségek összetettségét, és döntéseket tud hozni akkor is, amikor
az információk korlátozottan állnak rendelkezésére, beleértve a társadalmi és etikai felelősséget is
a döntések meghozatalánál,
- a hallgató képes összegyűjteni és értelmezni a releváns adatokat (tényeket) a tanulmányi
szakján, és olyan döntéseket tud hozni, amelyek figyelembe veszik a társadalmi, tudományos és
etikai szempontokat,
- a hallgató képes lesz érvekkel alátámasztani az előadott gondolatokat, valamint képes lesz
gyakorlati következtetések levonására és javaslatok megfogalmazására,
- a hallgató képes lesz a szakdolgozat eredményeinek prezentálására,
- a hallgató képes a tudományos integritás és etika elveinek betartására.
Kompetenciák:
- a hallgató képes megfelelő módon kifejezésre juttatni saját nyelvi és szakmai kultúráját,
valamint hozzáállását a tanulmányai során felmerülő szakmai kérdésekhez,
- a hallgató képes érvelni, és módszertani szempontból alkalmazni az ismereteit elméleti és
gyakorlati síkon egyaránt,
- a hallgató képes az ismereteit átültetni a gyakorlatba, és képes azok rendszerezésére,
- a hallgató képes alkotó módon felhasználni ismereteit az alapvető feladatok elvégzése során,
tovább képes elemezni a problémát és rendszerezni az új ismereteket,
- a hallgató válaszolni tud a témavezető és a bíráló kérdéseire az elvárt színvonalon, s ezáltal
képes szakdolgozata sikeres megvédésére
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Tantárgy vázlata:
A szakdolgozat megvédésének menete a következő:
1. A hallgató bemutatja a szakdolgozatát.
2. Elhangzanak a témavezetői és opponensi bírálatok főbb pontjai.
3. A hallgató válaszol a témavezető és a bíráló kérdéseire.
4. Szakmai vita a szakdolgozatról a hallgatónak feltett kérdésekkel.
A szakdolgozat prezentációjának főként az alábbi pontokat kellene tartalmaznia:
1. A témaválasztás rövid indoklása, annak aktualitása és gyakorlati haszna.
2. A dolgozatban kitűzött célok és alkalmazott módszerek megvilágítása.
3. A dolgozat főbb tartalmi kérdései.
4. A hallgató által levont következtetések és javaslatok.
A prezentáció során a hallgató számára biztosított a dolgozat egy példánya, illetve annak
elektronikus prezentációja. A hallgató önállóan mutatja be a dolgozatát legkevesebb 10 perc
terjedelemben. Eközben használhat számítástechnikai eszközöket.
A védés előtt és során a bizottság számára hozzáférhető a szakdolgozat.

Szakirodalom:
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Enigma, 2004.
Aktuálna Smernica rektora o úprave, registrácii, sprístupnení a archivácii záverečných prác
na Univerzite J. Selyeho – dostupné na https://www.ujs.sk/documents/
Smernica_c.2-2021o_zaverecnych_pracach_.pdf
ESSELBORN-KRUMBIEGEL, H.: Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum
wissenschaftlichen Schreiben. 3., überarb. Aufl. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2008.
LANGER, I./VON THUN, F. S./TAUSCH, R.: Sich verständlich ausdrücken. 8. Aufl. München/
Basel: Ernst Reinhardt Verlag, 2006.
MEYER-KELLER, E.: Arbeitstechniken. Literaturwissenschaft. 4. Aufl. München: Wilhelm
Fink, 1994.
POENICKE, K.: Wie verfaßt man wissenschaftliche Arbeiten? Ein Leitfaden vom ersten
Studiensemester bis zur Promotion. 2., neu bearb. Aufl. Mannheim: Dudenverlag, 1988.
ROTHMANN, K.: Anleitung zur Abfassung literaturwissenschaftlicher Arbeiten. Arbeitstexte für
den Unterricht. Stuttgart: Reclam, 1979.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.07.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/DSdm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: Szakdolgozati szeminárium

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 4

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A szakdolgozat témájához kapcsolódó válogatott bibliográfia és a kutatási terv leadása, valamint
a szakdolgozat egy részének (kb. 15 oldal) kidolgozása.
A szemináriumon való részvétel kötelező. A hallgató elkészíti a szakdolgozat egy részét, és
leadja a bibliográfiát.
A hallgató a megadott határidőre nyomtatott formában leadja a szakdolgozat elkészült részét az
oktatónak.
Ha a hallgató 7 nappal a leadási határidő után sem adja le a dolgozatrészt, nem kapja meg a
tantárgyért járó krediteket.
A leadandó dolgozatrész terjedelmét az oktató határozza meg, a formai követelményeket a
2/2021-es számú rektori irányelv tartalmazza.
A dolgozatban be kell tartani az idézés technikai szabályait és etikáját.
A dolgozat értékelésének szempontjai:
 a hallgató analitikus-szintetikus gondolatmenete,
 az elméleti ismeretekkel megtámogatott személyes vélemény kifejezése,
 a dolgozat problematikájának és céljának meghatározása, a kidolgozás módja,
 a dolgoza struktúrája – logikus felépítés és az egyes részek arányos terjedelme,
 az irodalommal és az információs forrásokkal való munka (kiválasztásuk és felhasználásuk
módja),
 a dolgozat alapvető formai követelményeinek betartása, az idézésre vonatkozó követelmények
betartása,
 a dolgozat esztétikai és nyelvi minősége.
Az egyes feladatok százalékos meghatározása:
A szemináriumokon végzett munka: 20 %.
Szemináriumi dolgozat: 80 %.
A hallgatónak minden feladatot legalább 50 %-ra teljesítenie kell.

Oktatási eredmények:
Ismeretek:
A hallgató képes:
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– felsorolni és megmagyarázni a szakdolgozat elkészítésének általános követelményeit, leírni
és jellemezni a szakdolgozat tartalmi struktúráját és annak részeit (bevezetés, fő szövegrész,
mellékletek),
– megmagyarázni a jelenség és a tény fogalmait, felsorolni és leírni az oktatási jelenségek
vizsgálatának módjait,
– közelebbről jellemezni a szakdolgozatban megjelenő adatok gyűjtésének alapvető módszereit és
azok feldolgozását,
– megnevezni a szakszöveg szerzőjével kapcsolatos alapvető követelményeket, jellemezni és
leírni a szakszöveg modelljét, jellemzőit és formai felépítését,
– felsorolni és megmagyarázni a szakdolgozatra vonatkozó formai követelményeket,
– definiálni az absztrakt fogalmát, leírni annak struktúráját, jellemezni a minőségi absztrakt
jellemző jegyeit, felsorolni az absztrakt elkészítésének leggyakoribb hibáit, megkülönböztetni az
absztraktot az annotációtól, a kivonattól, az összefoglalótól és az áttekintéstől,
– megmagyarázni az idézet, idézés, parafrázis, kompiláció, plágium fogalmait, megkülönböztetni
az idézetet és a parafrázist, példákon keresztül szemléltetni a különböző idézési és hivatkozási
technikákat,
– definiálni és saját szavakkal értelmezni a választott téma szakterületének alapvető fogalmait és
motívumait,
– ismerni a dolgozat alapvető terminusait,
– megmagyarázni a dolgozatban használt kifejezéseket,
– megalkotni (kidolgozni) a dolgozat elméleti síkját annak minden fontos vonatkozásával együtt,
– analizálni és megindokolni a dolgozat következtetéseit,
– kritikusan elemezni, átértékelni és elméletben felhasználni a megszerzett ismereteket.
Képességek:
A hallgató képes:
– megírni saját szakdolgozata tervezetét,
– megmagyarázni a szakdolgozat elkészítésének módszertani szabályait,
– definiálni a szakdolgozat fő kérdését és célját, adott esetben hipotéziseket megfogalmazni,
– megtervezni a szakdolgozat elkészítésének ütemtervét a tartalmi vonatkozásokkal együtt,
– dolgozni a szakirodalommal (elsődleges és másodlagos forrásokkal), információkat keresni
könyvtári információs adatbázisokban,
– a megszerzett ismeretek alapján a gondolatok logikus és pontos megfogalmazásával elkészíteni
a szakdolgozat szövegét, minőségi absztraktot létrehozni, bevezetést és befejezést írni a megadott
szempontokat figyelembe véve,
– az adott területen szerzett ismeretek prezentálására, azok összetettségének felismerésére és
következtetések levonására,
– alkalmazni az idézés és a szakszöveg elkészítésének etikájáról és technikájáról szerzett
ismereteket,
– helyesen használni az idézés és hivatkozás különböző módjait, valamint megfelelően
összeállítani a bibliográfiát,
– megalkotni (kidolgozni) a dolgozat gyakorlati síkját annak minden fontos vonatkozásával
együtt,
– analizálni, szintetizálni és az ismereteket összehasonlítani, valamint ezek alapján megoldásokat
javasolni,
– kritikai analízis révén levonni a következtetéseket és megfogalmazni ezek gyakorlati
vonatkozásait,
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– kritikusan elemezni a megszerzett ismereteket, átértékelni és felhasználni azokat a
gyakorlatban,
– bemutatni, vitára bocsátani és érvekkel alátámasztani a saját ismereteket a dolgozat tervezett
céljának szempontjából,
– hallgatói csoport keretében és az oktató jelenlétében bemutatni a tevékenység kimeneteit,
valamint megindokolni ezek jelentőségét és felhasználhatóságát a gyakorlatban,
– befejezni a szakdolgozatot és felkészülni annak nyilvános megvédésére,
– osztályozni a szakdolgozat témájának és magának a szakdolgozatnak az erős és gyenge oldalait,
– kritikusan értékelni a szakdolgozatban alkalmazott módszereket és eljárásokat, és javaslatokat
tenni ezek gyakorlati alkalmazására,
– önállóan ismereteket szerezni a választott szakterületen,
– alkalmazni az elméleti ismereteket az oktatási gyakorlatban.
Kompetenciák:
A hallgató
– tudatosítja az akadémiai etika betartásának fontosságát, valamint a saját hallgatói és későbbi
oktatói tevékenységének etikai vonatkozásait,
– a helyes viselkedés szabályaival összhangban cselekszik,
– elsajátította a társadalmi megjelenés alapjait, megfelelő öltözetben jelenik meg az államvizsgán,
– betartja az idézés etikai elveit,
– meggyőződéseit és véleményét egyenesen és őszintén fejezi ki, egyúttal azonban képes
elfogadni, hogy a másik félnek is joga van saját vélemény formálására,
– viseli és elfogadja saját tetteinek következményeit.

Tantárgy vázlata:
1. A szakdolgozatra vonatkozó előírások az SJE irányelveiben.
2. A szakdolgozat tömör leírása.
3. A szakdolgozat jelentősége.
4. A szakdolgozat témájának kiválasztása.
5. A dolgozathoz kapcsolódó válogatott bibliográfia elkészítése.
6. A szakdolgozat feladatai és céljai.
7. A megfelelő idézési mód kiválasztása.
8. A szakdolgozat tartalma.
9. Az egyes részek (fejezetek) kidolgozására irányuló stratégia megfogalmazása.
10. Szakkönyvekkel és szakfolyóiratokkal végzett munka.
11. Az internet és az online publikációk használata.
12. A kutatás előkészítése és megvalósítása.
13. Felkészülés a szakdolgozat megvédésére.

Szakirodalom:
SA Selye János Egyetemen íródó záró-, szak-, rigorózus és habilitációs dolgozatok elkészítéséről,
regisztrációjáról, az ezekhez való hozzáférésről és archivációjukról szóló 2/2021-es számú rektori
irányelv. 2021. Komárno: UJS
ESSELBORN-KRUMBIEGEL, H.: Von der Idee zum Text. Eine Anleitung zum
wissenschaftlichen Schreiben. 3., überarb. Aufl. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2008.
LANGER, I./VON THUN, F. S./TAUSCH, R.: Sich verständlich ausdrücken. 8. Aufl. München/
Basel: Ernst Reinhardt Verlag, 2006.
MEYER-KELLER, E.: Arbeitstechniken. Literaturwissenschaft. 4. Aufl. München: Wilhelm
Fink, 1994.
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POENICKE, K.: Wie verfaßt man wissenschaftliche Arbeiten? Ein Leitfaden vom ersten
Studiensemester bis zur Promotion. 2., neu bearb. Aufl. Mannheim: Dudenverlag, 1988.
ROTHMANN, K.: Anleitung zur Abfassung literaturwissenschaftlicher Arbeiten. Arbeitstexte für
den Unterricht. Stuttgart: Reclam, 1979.
ECO, U.: Wie man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Doktor-, Diplom- und
Magisterarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Heidelberg: Verlag C. F. Müller. (=
UTB 1512), 2010.
FELD-KNAPP, I.: Schreiben und Sprechen. Handreichungen zur schrifltlichen und mündlichen
Präsentation wissenschaftlicher Arbeiten für Lehre und Forschung. Budapest: Eötvös-József-
Collegium, 2017.
KORNMEIER, M.: Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und
Dissertation. 7., aktualisierte und ergänzte Auflage. Bern/Stuttgart: UTB. (= UTB 3154), 2016.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató:

Az utolsó módosítás dátuma: 04.07.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.
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TANTÁRGYI ADATLAP

Egyetem: Selye János Egyetem

Kar: Tanárképző Kar

Tantárgy kódja:
KNJ/SOCdm/NJ/22

Tantárgy megnevezése: Többnyelvűség, identitás és társadalom

Az oktatási tevékenység típusa, terjedelme és módszere:
Oktatás formája: Előadás / Szeminárium
Oktatás javasolt terjedelme ( tanórában ):
Hetente: 2 / 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 / 26
Az oktatás módszere: bemutató

Kreditszám: 5

Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3.

Tanulmány szintje: II.

Feltételtárgyak:

A tantárgy teljesítésének feltételei:
A félév során a hallgató szemináriumi munkát készít, azt a szeminárium keretében bemutatja,
majd leadja, a munka min. terjedelme 8 000 leütés. A vizsgaidőszakban kollokvium formájában
szóbeli vizsgát tesz. A szóbeli vizsga keretében különösen a következők kerülnek kiértékelésre:
- szóbeli érvelés,
- a válasz felépítése, saját vélemény megfogalmazása,
- a tudományos etika alapelveinek elsajátítása és aktív részvétel az órákon.
A szeminárium értékelése a következő összetevőkből adódik össze:
- aktív részvétel az órákon,
- a kijelölt téma írásbeli kidolgozása és bemutatása, különösen:
- az akadémiai források hatékony felkutatásának és az azokkal való aktív munkának a képessége,
- írásbeli és szóbeli érvelés,
- szöveg és beszéd strukturálása, saját vélemény megfogalmazása, világos, hatékony bekezdések
írása,
- a tudományos írás etikájának elsajátítása.
A végső értékelés a szóbeli vizsga jegyének (a jegy 40%-a), a szemináriumi dolgozat jegyének
(a végső jegy 50%-a) és az aktív részvétel jegyének (a végső jegy 10%-a) átlagából kerül
kiszámításra. Az értékelés a SJE tanulmányi szabályzatának megfelelően történik, azaz
az A (kiváló) osztályzat megszerzéséhez a hallgatónak legalább 90%-ot, a B osztályzat
megszerzéséhez 80%-ot, a C osztályzat megszerzéséhez legalább 70%-ot, a D osztályzat
megszerzéséhez 60%-ot, az E osztályzat megszerzéséhez legalább 50%-ot kell elérnie. Az a
hallgató, aki 50%-nál kevesebb pontot ér el, FX osztályzatot kap.
Teljes tanulmányi terhelés: 125 óra, ebből:
- előadásokon való részvétel 26 óra
- szemináriumokon való részvétel 26 óra
- felkészülés a szemináriumokra 23 óra
- felkészülés a vizsgára 25 óra
- szemináriumi dolgozat elkészítése: 25 óra

Oktatási eredmények:
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Tudás: A kurzust teljesítő hallgatók ismeretekkel rendelkeznek az egyének, csoportok, társadalmi
osztályok nyelvének és kommunikációjának új társadalmi kihívásairól, új perspektívát kapnak a
nyelv és a társadalom kapcsolatáról, ismeretekkel rendelkeznek a különböző társadalmi osztályok
nyelvéről.
Képességek: A kurzust teljesítő hallgatók képesek lesznek felismerni az egyes országokban
kialakult új többnyelvű konstellációkat, és megfelelően reagálni rájuk.
Kompetenciák: A kurzust teljesítő hallgatók képesek lesznek új témakörökkel, azok társadalmi,
szociális és nyelvi vonatkozásaival kapcsolatos attitűdök és vélemények megfogalmazására,
interkulturális kompetenciát fejlesztenek, és magas szintű nyelvi érzékenységgel rendelkeznek a
mindennapi társadalmi életben előforduló többnyelvű kommunikációs helyzetek kezeléséhez.

Tantárgy vázlata:
Az előadások és szemináriumok témái:
1. Bevezetés a témába: kortárs szociolingvisztikai kérdések a német nyelvterületen. A nyelvi
kontaktusok kutatási módszerei
2. Többnyelvűség - a többnyelvűség mint általános eset, a többnyelvűség okai és meghatározásai,
a többnyelvűség dinamikája
3-4. A nyelvi kontaktusok hatásai
5. A többnyelvű társadalmak formái
6. Egyéni többnyelvűség (irányított, nem irányított, nyelvelsajátítás többnyelvű környezetben),
fosszilizáció, nyelvi erózió
7. Egyszerűsített nyelvek: pidgin/Pidgindeutsch, xenolektus, etnolektus, Kiezdeutsch
8. Nyelvi kontaktusok és etnikai identitás többnyelvű helyzetekben
9. A nyelv karbantartása és megváltoztatása
10 -11. A többnyelvűség oktatásának szempontjai
12. Értékelés, összefoglaló

Szakirodalom:
RIEHL, C. M.: Mehrsprachigkeit. Tübingen: Narr, 2014.
ROCHE, J.: Mehrsprachigkeitstheorie. Erwerb-Kognition-Transkulturation-Ökologie. Tübingen:
Narr, 2013.
DIETRICH, R./ GERWEIN, J.: Psycholinguistik. Eine Einführung. Heidelberg: Metzler, 2017.
LINKE, A. et al.: Studienbuch Linguistik. Kap. Psycholinguistik. Tübingen: Niemeyer, 1991.
TRACY, R.: Themenschwerpunkt „Spracherwerb”. Deutsch als Erstsprache: Was wissen wir
über die wichtigsten Meilensteine des Erwerbs. Informationsbroschüre 1/2002 der Forschungs-
und Kontaktstelle Mehrsprachigkeit. Mannheim: Universität Mannheim, 2002.. URL: http://
www0.ids-mannheim.de/prag/sprachvariation/fgvaria/Info-Spracherwerb-
2002.PDF
BARBOUR, S., STEVENSON, P.: Variation im Deutschen. Berlin: De Gruyter, 1998.
BEREND, Nina; KNIPF-KOMLÓSI, E.: Sprachliche Variation als Herausforderung für
den Deutschunterricht in Osteuropa. In: Neuland, E. (ed.) Variation im heutigen Deutsch:
Perspektiven für den Sprachunterricht. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2006, pp. 161-175.
KNIPF-KOMLÓSI, E.: Ungarn: Form und Gebrauch des Deutschen in Ungarn. In: Eichinger,
L M; Riehl, C; Plewnia, R. (eds.) Handbuch der deutschen Sprachminderheiten in Mittel-und
Osteuropa. Tübingen: Gunter Narr Verlag,2008, pp. 265-329.
MÜLLER, M.; KNIPF-KOMLÓSI, E.: Sprachfördermaßnahmen zur Erhaltung der deutschen
Sprache in Ungarn. In: Ammon, U.; Schmidt, G. (eds.): Förderung der deutschen Sprache
weltweit: Vorschläge, Ansätze und Konzepte. Berlin: Walter de Gruyter, 2019, pp. 483-500.
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KNIPF-KOMLÓSI, E.: Dilemma zwischen Norm und Variation der deutschen Sprache in
Ungarn. In: Lenz, A./ Plewnia, A. (Hgg.): Variation- Normen- Identitäten. Berlin (Deutschand)
New York (USA): De Gruyter Verlag, 2018 , pp. 197-218. 22.p.

A tantárgy teljesítéséhez szükséges nyelv:
német

Megjegyzések:

Tantárgy értékelése
Az értékelt hallgatók száma: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Oktató: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.

Az utolsó módosítás dátuma: 04.07.2022

Jóváhagyta: prof. Dr. Erzsébet Komlósiné Knipf, DSc.


