
MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév 

levelező 

Tantárgy neve: 

 

Fordítási és stílusgyakorlatok II. 

Tantárgy Neptun-kódja: BTOGE6L01 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

 

Tárgyfelelős: Barna László 

Közreműködő oktató(k): Barna László, tudományos segédmunkatárs 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: nincs 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

A szemináriumon átismételjük a legfontosabb stilisztikai alapfogalmakat, áttekintjük, hogy milyen 
stíluselemek és stílusjegyek vannak, hogyan és miért befolyásolják a szöveg fordítását a szövegben 

szereplő stilisztikai jegyek. A stilisztikai szempontokat érvényesítő szövegelemzés kiterjed a szöveg 

grammatikai és szintaktikai jellemzőire. A gyakorlat során rendszeresen kapnak a hallgatók fordítási 
feladatokat, miközben szem előtt tartjuk az egyes szövegtípusok és szövegfajták jellemzőit, a 

fordíthatósági, ill. fordíthatatlansági kritériumokat, rendszerezzük az egyes fordításokhoz szükséges 

háttérismereteket, megismerkedünk a legújabb műfordítási trendekkel, terminológiával és a kulturális 

mintázattal mint központi fordításelemzési kategóriával.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: Ismeri a szakiránynak megfelelő germán nyelv beszélt és írott változatának szabályait, ismeretekkel 

rendelkezik az elvégzett szakiránynak megfelelő nyelv variánsairól, regisztereiről. 
képesség: Több stílusregiszterben, az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, 

választékos stílusban ír és beszél. 

attitűd: Törekszik nyelvi tudásának, elsősorban szókincsének, stílusának a folyamatos fejlesztésére. 

autonómia és felelősség: A germanisztika területén szerzett ismereteit alkalmazza az egyes német 

nyelvterületeken (Németország, Ausztria, Svájc) 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. A főbb szövegtípusok 

2. A szövegtípusok stiláris jellemzői, fordítási műveletek 

3. Konkrét szövegek fordítása I., szöveg: Gazdasági szövegtípus  
4. Konkrét szövegek fordítása II., szöveg: Tömegkommunikációs szövegtípus    

5. Kulturális átváltási műveletek a fordítás során 

6. A kulturális fordítástudomány terminológiája 
7. Konkrét szövegek fordítása I. szöveg: versfordítás 

8. Konkrét szövegek fordítása II. szöveg: prózafordítás (prózarészlet) 

9. Zárthelyi dolgozat (Elméleti anyagot érintő kérdések és szövegfordítás) 

10. A dolgozat közös ellenőrzése, gyakorlati jegyek online megbeszélése, értékelés  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

A félév során egy online zárthelyi dolgozat lesz, melyek mind elméleti, mind gyakorlati kérdésekből 

(szövegfordítás) tevődnek össze, és az órákon elhangzott anyagra, valamint a házi feladatokra épülnek. A 
dolgozat értékelése: 0-59 %: elégtelen (1); 60-69 % elégséges (2); 70-79 % közepes (3); 80-89 % jó (4), 90 

%-től jeles (5).  

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

Az aláírás feltétele az aktív órai online munka, a házi feladatok elkészítése, valamint a zárthelyi dolgozat 
legalább elégséges teljesítése.  
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Kötelező irodalom: 

Csatár Péter – Farkas Orsolya – Iványi Zsuzsanna – Molnár Anna – Barna János: Übersetzungswerkstatt. 

Ein praxisorientiertes Übungsbuch. Budapest: Bölcsész Konzorcium 2006. 
Göttert, Karl Heinz – Junge, Oliver: Einführung in die Stilistik. München: Fink 2004. 

Hönig, Hans G. - Kußmaul, Paul: Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr 

1982. 

Walter Benjamin, Die Aufgabe des Übersetzers, In: ders. Gesammelte Schriften Bd. IV/1, S. 9-21, 
Frankfurt/Main, 1972. (PDF-fájlban elküldtem a hallgatóknak) 

Prezi: https://prezi.com/0-ludbh7p6cq/0512-kulturelle-ubersetzung/ (2020. 03. 20.) 

Prof. Dr. H. Gerzymisch-Arbogast, Kultur und Übersetzen (ppt): 
http://translationconcepts.org/pdf/kultur.pdf (2020. 03. 20.) 

Saját szkennelt anyagok. 

Online videók. 

Ajánlott irodalom: 

Klaudy Kinga/ Salánki Ágnes: A fordítás lexikája és grammatikája. Német-magyar fordítástechnika. 

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 1995. 

Klaudy K.: Bevezetés a fordítás gyakorlatába. Scholastica, Budapest 1999. 
Klaudy K., Salánki Á.: Német–magyar fordítástechnika. Nemzeti Tankönykiadó 2000. 

Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Wiesbaden: Quelle & Meyer 

1992. 
Sandig, Barbara: Stilistik. Stuttgart: Metzler. 1983. 

Sandig, Barbara – Püschel, Ulrich: Stilistik. Hildesheim: Olms. 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prezi.com/0-ludbh7p6cq/0512-kulturelle-ubersetzung/
http://translationconcepts.org/pdf/kultur.pdf
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév 

(középiskolai tanár), levelező 

 Tantárgy neve: 

Irodalom és intermedialitás I. 

Tantárgy Neptun kódja: BTOGE6L02 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező  

Tárgyfelelős: név, beosztás 

Közreműködő oktató(k): Bazsóné dr. Sőrés Marianna, adjunktus, Paksy Tünde, tanársegéd 

Javasolt félév: 4T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: gyakorlati jegy  

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 

A szemináriumok központi témája egy-egy irodalmi mű és annak adaptációi a különböző médiaformákban. 

Az alább kidolgozott példatematikában különböző elbeszélések és regények mediális transzformációit 
követjük nyomon. A kiindulási alapot az eredeti irodalmi alkotás elemzése szolgáltatja, ezt követően 

filmes adaptációkat és illusztrációt vizsgálnak a hallgatók. A hallgatók részéről a projekt fokozott önálló 

munkát és eddigi irodalmi és filológiai ismereteik alkalmazását is megköveteli. Különös hangsúlyt 
fektetünk a szövegvilág képi és filmes megjelenítésének módjaira, illetve általánosságban a narráció 

lehetőségeinek és eszközeinek tudatosítására és elemzésére a különböző médiumokban. A részaspektusok 

feldolgozása során, külön figyelmet fordítunk a multimédiás eszközök és az internet bevonására, de a kis 

csoportokban történő prezentációk esetében is arra ösztönözzük a hallgatókat, hogy minél aktívabban 
éljenek a multimédia adta lehetőségekkel.  

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: a hallgató ismeri az irodalmi szövegek, a vizuális és az audiovizuális jelentésalkotás aspektusait, 
eszköztárát, terminológiáját 

képesség: képes az írott és a mediális transzformáció eredményeként létrejött művek reflektált 

összehasonlítására 
attitűd: Tudja és elfogadja, hogy a különböző formanyelvek különböző jelentéseket, jelentésváltozatokat is 

generálhatnak, képes ezek tudatos nyomon követésére, az elsajátított ismeretek és elemzési technikák 

kreatív alkalmazására törekszik 

autonómia és felelősség: Képes a különböző analóg és digitális adatbázisok használatával önállóan 
felkutatni az egy-egy műhöz kapcsolódó mediális variánsokat, ezek elemzése során fokozottan ügyel az 

elsajátított módszerek használatára, eredményeit a tudományos standardeknek megfelelő formában 

prezentálja. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Gyakorlat: 

1. Projektterv készítése, a félév időbeosztásának egyeztetése * 

2. Franz Kafka: Die Verwandlung – szövegelemzés * 
3. Franz Kafka: Die Verwandlung – szövegelemzés II. * 

4. A kafkai szövegvilág és narráció jellegzetes jegyei * 

5. Az éhség motívuma Kafka: Die Verwandlung és Kafka: Ein Hungerkünstler című elbeszéléseiben 
* 

6. Filmszemiotikai alapok 

7. Filmadaptáció: Die Verwandlung (1975) – Regie: Jan Nemec 

8. Filmadaptáció: Die Verwandlung (1975) – Regie: Jan Nemec 
9. Filmadaptáció II: Die Verwandlung (Prevraschenje) (2002) – Regie: Valeri Fokin 

10. Filmadaptáció II: Die Verwandlung (Prevraschenje) (2002) – Regie: Valeri Fokin 

11. A kafkai szövegvilág filmes narratívái 
12. Filmadaptáció III.: Átváltozás / Metamorphosis. Immersive Kafka (2009/2010) – Regie: Sándor 

Kardos 
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13. Filmadaptáció III.: Átváltozás / Metamorphosis. Immersive Kafka (2009/2010) – Regie: Sándor 

Kardos 

14. Összefoglalás és következtetések, a félév értékelése 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

Videó-filmbeszámolók feltöltése a kurzus online felületére és aktív részvétel a kiértékelő diszkusszióban. 

A félév folyamán a hallgatók prezentációval kísért kiselőadás formájában bemutatnak egy választott 

aspektust, illetve az elemzett műhöz kapcsolódó szakirodalmat. A kiselőadást narrált ppt formájában kell 
feltölteni a kurzus felületére. A kiselőadás értékelésekor három részjegyet kapnak a hallgatók (tartalom 

teljessége, megfelelő források használata; előadás felépítése, prezentáció formai megjelenítése, 

előadásmód; nyelvhelyesség), ezek matematikai átlaga a végső jegy, azzal a megszorítása, hogy a 
prezentáció nem fogadható el, ha bármelyik részjegy elégtelen.  

Gyakorlati jegy: 

A szeminárium teljesítésének feltétele a rendszeres óralátogatáson online aktivitáson túl a megfelelő szintű 

félévközi kiselőadás és a szemináriumi dolgozat benyújtása. Utóbbi egy 6-7 oldal terjedelmű dolgozat, 
amelyben a hallgatók egy- vagy több adaptációt hasonlítanak össze az eredeti művel. A dolgozatot, három 

szempontból értékeljük: tartalom és logikus gondolatment; felépítés és formai jegyek, filológiai pontosság; 

nyelvi megvalósítás (nyelvhelyesség, stílus stb.) ez három részjegyet jelent. A végső jegy a három részjegy 
matematikai átlaga, az alábbi megszorításokkal: a dolgozat nem fogadható el, ha bármely részjegy 

elégtelen. Részben vagy egészben plagizált dolgozat nem fogadható el. 

A gyakorlati jegy kialakításakor a benyújtott dolgozatok átlagán kívül a félév folyamán tanúsított órai 

aktivitást is figyelembe vesszük. 

Kötelező irodalom: 

Bohnenkamp, A. (Hg.) 2005. Literaturverfilmungen. Stuttgart: Reclam. 
Paech, Joachim 

2
1997. Literatur und Film. Stuttgart: Metzler. 

Beil, Benjamin;Kühne, Jürgen;Neuhaus, Christian: Studienhandbuch Filmanalyse. Paderborn: Wilhelm 

Fink, 
2
2016. – Kivonatok 

Verfahren der Filmanalyse http://www.fachdidaktik-
einecke.de/6_Mediendidaktik/verfahren_der_filmanalyse.htm 

 

Valamint az adott félévben konkrétan választott művek és filmes adaptációik, ill. egyéb mediális 
transzformációik, pl.  

Die Verwandlung (1975), Regie: Jan Nemec https://www.filmportal.de/film/die-

verwandlung_0b74f13051f64f7e9f4a640854feb5a3  
Átváltozás/Metamorphosis. Immersive Kafka (2009/2010), Regie: Sándor Kardos 

https://www.mafab.hu/movies/atvaltozas-260113.html  

Превращение /Die Verwandlung (2002), Regie: Valeri Fokin 

http://www.imdb.com/title/tt0328279/fullcredits?ref_=tt_ov_wr#writers/  

Ajánlott irodalom: 

Bausteine der Filmanalyse: https://www.lmz-bw.de/filmbildung/bausteine-filmanalyse/  

Hickethier, K. (2001) Film- und Fernsehanalyse. Stuttgart: Metzler.  
Schanze, H. (Hg.) 2002. Metzler-Lexikon Medientheorie – Medienwissenschaft. Suttgart; Weimar: 

Metzler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fachdidaktik-einecke.de/6_Mediendidaktik/verfahren_der_filmanalyse.htm
http://www.fachdidaktik-einecke.de/6_Mediendidaktik/verfahren_der_filmanalyse.htm
https://www.filmportal.de/film/die-verwandlung_0b74f13051f64f7e9f4a640854feb5a3
https://www.filmportal.de/film/die-verwandlung_0b74f13051f64f7e9f4a640854feb5a3
https://www.mafab.hu/movies/atvaltozas-260113.html
http://www.imdb.com/title/tt0328279/fullcredits?ref_=tt_ov_wr#writers/
https://www.lmz-bw.de/filmbildung/bausteine-filmanalyse/
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév 

(középiskolai tanár), levelező 

Tantárgy neve: 

Regionalitás és interkulturalitás 
Tantárgy Neptun kódja: 
BTOGE6L03 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézeti Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező,  

Tárgyfelelős: Kegyesné dr. Szekeres Erika, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Bazsóné dr. Sőrés Marianna 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 2 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 3 Munkarend: levelező, kontakt óra nélkül 

Tantárgy feladata és célja: 

Az előadás célja, hogy a hallgatók megismerjék az interkulturalitás különböző megjelenési formáit, a 
multikulturalitás és regionalitás fogalmát. Ismereteket szereznek a német nyelvű országok regionális 

jellemzőiről és multikulturális társadalmukról. Nagyon fontos, hogy megismerkedjenek a Magyarországon 

élő német kisebbség életével, művészetével és identitáskeresésével. Betekintést nyernek abba, hogyan 
valósul meg a kultúraközvetítés a német nyelvterületen működő magyar kulturális intézetek tevékenysége 

által. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: A hallgató tisztában van az interkulturalitás és regionalitás jellemző kutatási kérdéseivel, 

irányzataival, korszerű elemzési és értelmezési módszereivel. 

képesség: Interkulturális kommunikatív kompetenciák birtokában képes a kultúrák közötti közvetítésre.   

Képes műfajilag sokszínű, a szakiránynak megfelelő nyelvű szövegek és kulturális jelenségek 

értelmezésére. 

attitűd: Elfogadja a magyar és az európai identitások vallási és társadalmi, történeti és jelenkori 

sokszínűségét. Igénye van az európai, és az azon kívüli kultúrák sokszínűségének megismerésére. 

autonómia és felelősség: Hatékonyan együttműködik a germanisztika területéhez kapcsolódó hazai és 
nemzetközi kulturális közösségekkel. Az interkulturalitás területén szerzett ismereteit alkalmazza 

önművelésében, önismeretében. 

Tantárgy tematikus leírása: 

 
1. Einführung: Der Begriff der Interkulturalität, Multikulturalität und Regionalität. 

2. Interkulturelle Germanistik: Ziele, Methoden und Vertreter 

3. Kulturelle und sprachliche  Unterschiede: Nord-, Mittel-,Süd-, Ost- und Westdeutschland 
4. Traditionen und Mentalität: Unterschiede in den deutschsprachigen Ländern. 

5. Multikulturelles Zusammenleben in Deutschland, Berlin eine multikulturelle Stadt 

6. Die Schweiz – vier Völker – vier Kulturen. 

7. Die Kultur, die Sprache und die Literatur  der Ungarndeutschen.  
8. Ungarn in Deutschland – Deutsche in Ungarn. 

9. Türken in Deutschland. 

10. Grenzen der Interregionalität: Grenzlage, Interregion, Identität. Kulturelle und Sprachliche Einflüsse 
als Identitätsmerkmale und die Wirkung der Stereotype.   

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

kollokvium A tárgy az EFOP 3.2.14-17-2017-00005 Nyelvkaland projekt keretében beszámításra kerül. 

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 

Szóbeli vizsga: A vizsgázónak megfelelő jártasságot kell mutatnia az interkulturalitás és regionalitás egyes 
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területein, ismernie kell a német nyelvű országok nyelvi és kulturális sokszínűségét. Az értékelés tartalmi 

és nyelvi szempontok szerint történik. Ha bármelyik részjegy elégtelen, a vizsga elégtelen. 

Kötelező irodalom: 
Interkulturalität. „Miteinander. Schlüsselbegriffe und Themen der interkulturellen Kommunikation" 

(interculture TV Educast 01) https://www.youtube.com/watch?v=Yg2KY7Nue8M 

Földes, Csaba: Black Box ’Interkulturalität’. In: Wirkendes Wort 59 (200 
9) 3, S. 503–525. http://www.foeldes.eu/sites/default/files/Interkulturalitaet.pdf 

 

Ajánlott irodalom: 

Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.V.: Ungarische Gedenkstätten in Deutschland.  

http://www.buod.de/index.php/de/ungarn-in-deutschland/ungarische-gedenkstatten-in-deutschland 

 Volkmer,  Gerald: Deutsche Minderheiten im Ausland, 2013. http://www.bpb.de/apuz/243866/deutsche-

minderheiten-im-ausland?p=all 

Földes, Csaba: Die deutsche Sprache und ihre Architektur. Aspekte von Vielfalt, Regionalität und 

Dynamik: variationstheoretische Überlegungen. In: Acta Universitatis Wratislaviensis No. 2743. Studia 

Linguistica XXIV. Wroclaw, 2005. S. 37-59. https://core.ac.uk/download/pdf/14509962.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4IevqtHbAhWFlCwKHQTZAsQQtwIIJzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYg2KY7Nue8M&usg=AOvVaw0zg3v8CVFh4ITvJ-Z_Gcno
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip4IevqtHbAhWFlCwKHQTZAsQQtwIIJzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYg2KY7Nue8M&usg=AOvVaw0zg3v8CVFh4ITvJ-Z_Gcno
https://www.youtube.com/watch?v=Yg2KY7Nue8M
http://www.foeldes.eu/sites/default/files/Interkulturalitaet.pdf
http://www.buod.de/index.php/de/ungarn-in-deutschland/ungarische-gedenkstatten-in-deutschland
http://www.bpb.de/apuz/243866/deutsche-minderheiten-im-ausland?p=all
http://www.bpb.de/apuz/243866/deutsche-minderheiten-im-ausland?p=all
https://core.ac.uk/download/pdf/14509962.pdf
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév 

(középiskolai tanár), levelező 

 Tantárgy neve: 

 

Regionalitás és interkulturalitás 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTOGE6L04 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézeti Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Bazsóné Dr. Sőrés Marianna, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Bazsóné Dr. Sőrés Marianna, egyetemi docens 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: - 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 

A szemináriumon különböző aspektusból vizsgáljuk meg az interkulturalitás definícióit az 
irodalomtudomány, nyelvtudomány, néprajz, interkulturális kommunikáció, interkulturális pedagógia és 

menedzsment területén. A német nyelvterületre vonatkoztatva külön figyelmet szentelünk az 

interkulturalitás, multikulturaltás és transzkulturalitás jelenségének. Megvizsgáljuk a migráns irodalom és 
nyelvhasználat jellemzőit és a többségi kultúrára gyakorolt hatását. Ezzel összefüggésben a hallgatók 

esettanulmányokat készítenek a jelenkori német nyelvű migráns irodalommal, az interkulturális 

kommunikáció magyar és német aspektusaival összefüggésben. A szeminárium keretein belül betekintést 

nyerünk az interkulturális pedagógia módszertanába és gyakorlatába és megvizsgáljuk a nyelvi órákon 
betöltött szerepét. A hallgatók tankönyvelemzést végeznek, megvizsgálják, hogy a napjainkban 

használatos nyelvkönyvekben milyen interkulturális aspektusok lelhetőek fel. 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: A hallgató tisztában van az interkulturalitás és regionalitás jellemző kutatási kérdéseivel, 

irányzataival, korszerű elemzési és értelmezési módszereivel. 

képesség: Interkulturális kommunikatív kompetenciák birtokában képes a kultúrák közötti közvetítésre.  

Képes műfajilag sokszínű, a szakiránynak megfelelő nyelvű szövegek és kulturális jelenségek 

értelmezésére. 

attitűd: Elfogadja a magyar és az európai identitások vallási és társadalmi, történeti és jelenkori 

sokszínűségét. Igénye van az európai, és az azon kívüli kultúrák sokszínűségének megismerésére. 

autonómia és felelősség: Hatékonyan együttműködik a germanisztika területéhez kapcsolódó hazai és 
nemzetközi kulturális közösségekkel. Az interkulturalitás területén szerzett ismereteit alkalmazza 

önművelésében, önismeretében. 

 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Einführung: Ziele, wichtigste Begriffe, Aufgaben, Thematik, Materialien, Anforderungen des Kurses* 

2. Interkulturalität – ein viel dimensionierter Begriff. * 

3. Interkulturalität und Transfererscheinungen in der Sprache. * 
4. Interkulturalität und Transfererscheinungen in der Literatur. * 

5. Interkulturelles Lernen und interkulturelle Pädagogik. * 

6. Fallstudien aus dem Bereich der Sprache. * 
7. Fallstudien aus dem Bereich der Literatur. * 

8. Deutschland: Ost und West. * 

9. Interkulturalität und Deutschunterricht. 

10. Analyse von Deutschbüchern aus dem Aspekt der Interkulturalität. 
  

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 

prezentáció, beadvány  



MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 

A gyakorlati jegy három összetevőből áll:  

-A hallgató írásban reagál a kiküldött szövegekre és videófilmekre. 
https://www.youtube.com/watch?v=vNg3GkXSe_w 

https://www.youtube.com/watch?v=UypMZeDYa3U 

https://www.youtube.com/watch?v=Zdqk0zdslkc 

-a hallgató írásban bemutat egy kiválasztott nyelvkönyvet interkulturális problémát/jelenséget és 
megvizsgálja milyen interkulturális szempontok, feladatok találhatóak a tankönyvben. elméletekre 

alapozva tudja értelmezni a jelenséget. 

-órai munka. 

Módosítás 

*-gal jelzett órák a tanév elején meghirdetett tanrend szerint kerültek megtartásra. A további tematikai egységek 

távoktatásban kerülnek megtartásra, számonkérés módja: a beadott dolgozat értékelése és az eddigi órai munka 

beszámítása. 

 

Kötelező irodalom: 

Földes, Csaba: Black Box ’Interkulturalität’. In: Wirkendes Wort 59 (200 

9) 3, S. 503–525. http://www.foeldes.eu/sites/default/files/Interkulturalitaet.pdf 
Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kompetenz. Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, 2007. 

https://www.db-

thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00020394/interkulturellekompetenz.pdf 
 

Ajánlott irodalom: 

Sick, Bastian: Der Dativ ist dem Genititiv sein Tod. Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen 

Sprache. Folge 1-3. Köln: Anaconda Verlag, 2015. 
Interkulturalität als Gegenstand in Lehre, Training, Coaching und Consulting. Jahrgang 8, Ausgabe 9. 

http://www.interculture-journal.com/index.php/icj/index 

Hinrichs, Uwe: Die deutsche Sprache. DIE ZEIT Nr. 16/2016, 7. April 2016.   
https://www.zeit.de/2016/16/linguistik-deutsch-grammatik-sprache-satzbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vNg3GkXSe_w
https://www.youtube.com/watch?v=UypMZeDYa3U
https://www.youtube.com/watch?v=Zdqk0zdslkc
http://www.foeldes.eu/sites/default/files/Interkulturalitaet.pdf
https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00020394/interkulturellekompetenz.pdf
https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00020394/interkulturellekompetenz.pdf
http://www.interculture-journal.com/index.php/icj/index
https://www.zeit.de/2016/16/linguistik-deutsch-grammatik-sprache-satzbau
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TÁVOKTATÁS 

MÓDOSÍTOTT TANTÁRGYI TEMATIKA 

A képzés neve: Német nyelv és kultúra tanára 12 félév 

(középiskolai tanár), levelező 

Tantárgy neve: 

 

Szociolingvisztika 

Tantárgy Neptun kódja:  
BTOGE6L05 

Tárgyfelelős intézet: MFI Német Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézeti Tanszék 

Tantárgyelem: kötelező 

Tárgyfelelős: Dr. Kriston Renáta, egyetemi docens 

Közreműködő oktató(k): Sabine Hankó, anyanyelvi lektor 

Javasolt félév: 6T Előfeltétel: - 

Óraszám/félév: 10 Számonkérés módja: gyakorlati jegy 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező  

Tantárgy feladata és célja: 

A tantárgy célja, hogy a tanárszakos hallgatók nyelvi kompetenciáját növelje a német nyelvterületre 
jellemző szociolingvisztikai (stilisztikai) variánsok megismerésével, és a tanárjelölteket felkészítse ezek 
tanítási szituációkban való adekvát alkalmazására. Ezért a különböző lektusok jellemzőinek 
megismerése konkrét nyelvi példákon keresztül történik. A főbb témakörök (szociolektusok, idiolektus, 

genderlektusok, dialektusok, regiolektusok, mediolektusok stb.) bővítik a tanárjelöltek szókincsét, és 
rávilágítanak a német nyelv pluricentrikusságára. 

Fejlesztendő kompetenciák: 
tudás: ismeretek a nyelvi variánsok, a nyelvi norma és a nyelvi magatartás elfogadható és nem 
elfogadható formáiról 

képesség: a német nyelvterületre vonatkozóan speciális összefüggések felismerése a nyelvhasználók és a 

nyelvi kifejezésmód között: a dialektusok és a standard nyelvváltozat viszonya, a nyelvhasználat és a 
társadalmi réteg, osztály, csoport és identitás összefüggései, a nyelvhasználat és az életkor, a nemi 
hovatartozás nyelvi vonatkozásainak megértése, 

attitűd: tolerancia a nyelvi rétegzettség irányában, az egyéni nyelvi kifejezési módok és a kisebbségi 
nyelvhasználat formáinak tiszteletben tartása, elfogadása 

autonómia és felelősség: nyelvi normakövetés és normatudat fejlesztése, nyelvi hiba és kódolás. 

Tantárgy tematikus leírása: 

1. Soziolinguistik: Aufgaben und Fragenstellungen.*  
2. Die horizontale Aufteilung der Sprache.* 

3. Die vertikale Aufteilung der Sprache.* 

4. Dialekte und Standardsprache(n) in deutschsprachigen Ländern.* 

5. Idiolekte.* 
6. Soziolekte.* 

7. Genderlekte.* 

8. Funktiolekte. 
9. Mediolekte.* 

10. Variation, Varietät.* 

11. Das Deutsche in Österreich – Austriazismen.  
12. Das Deutsche in der Schweiz - Helvetismen. 
13. Jugendsprache und Slang.* 

14. Vorstellung der Themen der Hausarbeiten. 

 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
Beadvány a félév utolsó előtti órájáig. 



MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

 

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése: 
Egy szabadon választott lektus saját minikutatáson alapuló bemutatása. Terjedelme: 6-8 oldal.  
Értékelése három szempont szerint, részjegyekkel történik: 

- Tartalom: a szöveg szakmai információi, szókincse, terminológiahasználat online-teszt 
- Prezentáció: a szöveg logikája, felépítése, koherenciája, tagoltsága, értelmezhetősége.   
- A szöveg nyelvhelyessége. 

 
Kötelező irodalom: 
Veith, Konrad: Soziolinguistik. Tübingen: G. Narr 2002.  
Rada, Roberta: Aspekte des deutschen Wortschatzes. Budapest: Bölcsészkonzorcium 2009. 1, 2, és 4. feje- 

zet. Letölthető: www.eltegepeskonyv.hu 

Ajánlott irodalom: 
Löffler, H.: Germanistische Soziolinguistik. Berlin: Erich Schmidt 1985.  
Elsen, Hilke: Wortschatzanalyse. München: UTB. 2015. 
Neuland, Eva: Jugendsprache. München: UTB. 2016. 

 

http://www.eltegepeskonyv.hu/

